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   SARI 
 

Sodiq Purwanto. 2006. Pengambilan Keputusan di Lembaga Pendidikan Kejuruan 
Unggulan (Studi di PIKA Semarang). Tesis: Program Studi Manajemen 
Pendidikan, Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Prof. Dr. Soesanto. Pembimbing II : Drs. Sutomo, M.Pd. 

  
Kata-kata kunci: Pengambilan keputusan, lembaga pendidikan kejuruan unggulan. 

Pengambilan keputusan adalah inti dari kehidupan organisasi, termasuk 
organisasi penyelenggara pendidikan. Pendidikan Industri Kayu (PIKA) Semarang  
adalah organisasi penyelenggara pendidikan kejuruan yang dikenal mempunyai 
banyak keistimewaan sehingga layak disebut sebagai lembaga pendidikan kejuruan 
unggulan.  Diasumsikan bahwa di dalam organisasi yang berkualitas terdapat 
pengambilan keputusan yang berkualitas pula, baik dilihat dari proses maupun 
produknya.. 

Penelitian ini bermaksud mengungkap lebih mendalam hal-hal yang 
berkaitan dengan pengambilan keputusan di PIKA Semarang. Mengingat berbagai 
keterbatasan yang ada,  fokus dalam penelitian ini dibatasi dalam dua aspek, yaitu (1) 
model  pengambilan keputusan  dan (2) teknik pengambilan keputusan, dua di antara 
banyak aspek dalam pengambilan keputusan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi 
kasus.  Adapun informan dalam dalam penelitian ini ditetapkan secara purposif, yaitu 
(1) Direktur PIKA Semarang dan (2) Kepala  Divisi Pendidikan dan Latihan. 
Selanjutnya berdasarkan prinsip snow ball sampling ditetapkan informan-informan 
tambahan untuk melengkapi unformasi yang dibutuhkan.  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa PIKA Semarang menggunakan dasar 
rasionalitas dalam pengambilan keputusan, atau lebih tepatnya rasionalitas yang 
dibatasi (bounded rationality) dengan langklah-langkah (1) identifikasi masalah; (2) 
pencarian alternatif solusi; (3) mengkomunikasikan keputusan; (4) melakukan 
melalui mekanisme umpan balik. Meskipun demikian, pengambilan keputusan 
melalui intuisi kadang-kadang masih dilakukan. Adapun teknik yang paling umum 
digunakan di dalam pengambilan keputusan adalah brain storming atau curah 
pendapat.  

Proses pengambilan keputusan di PIKA dilakukan dalam tiga mekanisme 
pokok, yaitu rapat-rapat berjenjang, koordinasi antar staf di luar rapat, dan 
pengambilan keputusan individu.  Pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh 
banyak faktor, antara lain sistem yang berlaku,  budaya atau kebiasaan di dalam  
organisasi, latar belakang individu,  substansi masalah yang harus dipecahkan, dan 
ketersediaan sumber daya.  

 Disarankan kepada PIKA Semarang untuk membuat mekanisme alternatif 
dalam proses pengambilan keputusan agar tidak terjadi kesenjangan persepsi dan 
interpretasi informasi atau keputusan antara pimpinan puncak dan lini bawah. 
Disarankan pula kepada para peneliti atau calon peneliti untuk melakukan kajian 
dalam bidang ini, karena pengambilan keputusan memiliki spektrum kajian yang 
amat luas dan dalam,  sementara penelitian dalam bidang ini relatif masih jarang. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Kejujuran adalah modal pertama yang harus dimiliki oleh siapapun. Orang yang 

jujur akan terhormat dan pasti dipercaya oleh siapapun (MQ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku persembahkan  

untuk orang-orang tercinta 

Ibuku dan Ayahku, yang selalu berjuang, berkorban dan berdoa untuk putra-

putrinya. 

Istriku, yang selalu memberi semangat di tengah kesulitan. 

Anakku yang manis yang dapat membangkitkan motivasi di tengah kegalauan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan 

dan peningkatan mutu sumber daya manusia.   Sebagaimana dimaktub dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara. Pendidikan adalah sebuah aktivitas yang kompleks, di mana dalam 

kondisi ideal diharapkan dapat  mengakomodasikan seluruh kebutuhan dalam 

proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembentukan 

mental dan kepribadian peserta didik sebagai bentuk dari upaya 

memanusiakan manusia muda menjadi manusia yang bertakwa, cakap, 

bertanggung jawab, cerdas, mandiri, kreatif, terampil,  atau dengan kata lain 

menjadi manusia yang seutuhnya, yang dalam konteks keindonesiaan disebut 

manusia Indonesia seutuhnya. 

Apapun jalur, jenis dan jenjangnya,  pendidikan membutuhkan  

institusi inti di mana kegiatan pendidikan tersebut berpusat. Dalam jalur 

pendidikan informal,  keluarga dapat dianggap sebagai institusi inti, 

sedangkan institusi inti  dalam jalur pendidikan nonformal dapat berupa  
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lembaga-lembaga kursus dan  semacamnya. Sementara sekolah adalah 

institusi inti  dalam jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kualitas atau mutu 

pendidikan sangat tergantung pada  situasi dan kondisi yang terjadi dalam 

institusi  pendidikan tersebut, meskipun sangat dipahami bahwa mutu 

pendidikan (formal)  sangat dipengaruhi oleh banyak faktor di luar lembaga 

pendidikan. Seperti diketahui, sebagai sebuah kegiatan sadar tujuan, 

pendidikan adalah sebuah aktivitas yang sangat kompleks yang melibatkan 

banyak pihak dan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik di dalam internal 

lembaga maupun di luar lembaga.  

Di tengah berbagai kritik tentang fungsi dan peran sekolah sebagai 

institusi pendidikan,  tak dapat dipungkiri bahwa sekolah adalah lembaga yang 

sampai saat ini diakui paling efektif dalam menjalankan fungsi pencerahan  

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa secara massal. Meskipun ada 

pemikiran semacam deschooling society yang dimotori oleh Ivan Illich,  

sampai saat ini sekolah adalah institusi yang menjadi tumpuan sebagian besar 

masyarakat untuk  membentuk manusia seutuhnya  dalam rangka 

membudayakan manusia, meskipun  ada institusi lain yang tidak kalah 

pentingnya, yaitu keluarga dan masyarakat.  

Lingkungan keluarga mungkin akan sangat mempengaruhi 

pembentukan mental dan kepribadian, lingkungan masyarakat mungkin akan 

sangat mempengaruhi perilaku, tapi dari institusi-institusi tersebut sangat sulit 

diharapkan terjadinya proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi 
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secara sistematis dan terencana, dan  sejauh ini fungsi tersebut hanya bisa 

diperankan oleh sekolah, apapun bentuk sekolah tersebut. Seperti diketahui, 

sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen 

Pendidikan Nasional yang bertugas memberikan "bekal kemampuan dasar" 

kepada peserta didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik 

dan profesionalistik (Slamet 2005) 

Sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi  

pendidikan, sekolah diharapkan  tidak hanya menjadi pusat dan wahana 

transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menjadi wahana 

transformasi nilai-nilai dan pengembangan sumber daya manusia muda secara 

komprehensif. Hal ini dapat dimengerti karena peserta didik berada dalam 

suatu interaksi dengan pendidik dan warga sekolah lain serta lingkungannya 

dalam waktu yang relatif lama. Untuk sekolah lanjutan, keberadaan peserta 

didik di sekolah berkisar antara 40 jam sampai dengan 50 jam per minggu, dan 

kurang lebih ada 40 sampai 46 minggu dalam satu tahun ajaran. Durasi waktu 

sepanjang ini tentu    mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap diri 

peserta didik, sehingga desain sekolah sebagai sebuah masyarakat kecil atau 

minisociety dapat membawa pengaruh-pengaruh positif ke dalam peserta didik 

melalui  berbagai interaksi dan proses yang terjadi di sekolah, baik yang 

terjadi di dalam maupun di luar kelas.  

Sekolah adalah  sebuah organisasi yang mempunyai tujuan spesifik, 

yaitu menyelenggarakan fungsi-fungsi pendidikan dengan output dan outcome 

berupa human resources atau sumber daya manusia. Keberhasilan atau kinerja 
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sekolah dapat diukur dari banyak aspek, mulai dari kualitas dan kelengkapan 

sarana dan prasarana, kinerja kepala sekolah, tertib administrasi, penataan dan 

tampilan lingkungan, pelaksanaan pemelajaran, kedisiplinan warga sekolah, 

prestasi siswa, dan outcome lembaga tersebut.  Tetapi yang terpenting dari itu 

semua adalah bagaimana sebuah  lembaga pendidikan dapat menghasilkan 

lulusan atau tamatan dalam ujud manusia seutuhnya, yang diukur bukan 

semata-mata dari kemampuan akademis saja, tetapi bagaimana output  atau 

outcome dari lembaga tersebut    dapat mengembangkan seluruh potensi 

dirinya secara optimal.  Hal terpenting dalam proses pencapaian tujuan 

pendidikan yang ideal adalah bagaimana seluruh potensi sumber daya yang 

ada  dimanfaatkan dan diberdayakan secara sinergis dalam sebuah proses yang 

sistematis dan terencana. 

Sekolah adalah salah satu bentuk organisasi yang di ada di masyarakat 

yang  menjalankan salah satu kebutuhan dan misi kehidupan masyarakat 

beradab, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Organisasi  merupakan 

struktur koordinasi yang terencana yang formal, melibatkan dua orang atau 

lebih, dalam rangka mencapai tujuan bersama. Organisasi dicirikan dengan 

hubungan kewenangan dan tingkatan pembagian kerja (Robbins 2002). Dari 

pengertian tersebut paling tidak ada tiga komponen sebagai pembentuk 

organisasi, yaitu anggota organisasi, tujuan bersama, dan sistem. Anggota 

organisasi adalah manusia, dan manusia adalah pendukung utama setiap 

organisasi apapun bentuk organisasi tersebut.  
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Organisasi adalah  wahana manusia untuk mencapai salah satu atau 

beberapa tujuan hidupnya.  Organisasi adalah wadah atau sarana yang 

digunakan oleh manusia untuk mengkoordinasikan seluruh tindakan mereka 

dengan tujuan saling berinteraksi untuk  mencapai sejumlah tujuan yang sama. 

Organisasi ada  didorong oleh kemunculan sejumlah masalah dan tantangan 

yang dihadapi manusia di dalam meraih tujuan yang ingin dicapainya, di mana 

tantangan dan masalah itu tentu harus dipecahkan. Dengan kata lain 

sebenarnya organisasi adalah salah satu alat dari manusia untuk memecahkan 

masalah dan tantangan yang dihadapinya. 

Masalah dan tantangan adalah adanya kesenjangan antara harapan atau 

kondisi ideal yang diinginkan  yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. 

Ada banyak sumber masalah, antara lain keterbatasan sumber daya (scarcity) 

dan  konsep tentang ketidakpastian masa depan atau uncertainly (Dermawan 

2004).  Kedua hal tersebut sebenarnya adalah inti dari munculnya sebuah 

mekanisme di dalam organisasi, yaitu bagaimana seluruh anggota organisasi 

yang tersusun dalam sebuah tatanan tertentu membuat pilihan-pilihan 

mengenai apa yang terbaik menurut anggota organisasi tersebut di dalam 

mencapai tujuan. Di dalam keterbatasan mengenai sumber daya dan 

ketidakpastian masa depan, anggota organisasi harus mengambil keputusan 

untuk memilih alternatif-alternatif yang dirasa paling menguntungkan untuk 

mencapai tujuan. Dengan kata lain, organisasi sebenarnya adalah ”mesin 

pembuat keputusan”, termasuk di dalamnya organisasi penyelenggara 

pendidikan.  
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Bila ditelusur lebih jauh lagi, pengambilan keputusan sebenarnya 

adalah fitrah dari manusia, yang harus dijalani oleh manusia dalam setiap 

langkah kehidupannya dari waktu ke waktu. Pengambilan keputusan adalah 

prasyarat dari sebuah tindakan, baik itu bersifat mayor ataupun minor. 

Pengambilan keputusan merupakan proses memilih suatu rangkaian tindakan 

dari dua atau lebih alternatif  (Tjiptono 2001).  

Dalam organisasi yang paling sederhana yang terdiri dari dua orang, 

baik secara alamiah ataupun disengaja pasti akan ada yang menjadi pemimpin 

atau manajer, dan lainnya secara otomatis menjadi anggota atau pengikut, 

serta kedua unsur tersebut pasti akan membuat keputusan-keputusan dalam 

sebuah mekanisme yang relatif sederhana. Dalam organisasi yang lebih 

kompleks di mana unsur pimpinan dapat bersifat majemuk atau kolektif dan  

semakin banyak jenjang yang ada dalam struktur organisasi tersebut maka 

akan semakin banyak pimpinan atau manajer pada masing-masing level, di 

mana ”mesin pengambilan keputusan” akan menjadi semakin rumit.  

Meskipun setiap anggota organisasi harus ”mengambil keputusan”,  

sifat atau karakteristik keputusan dan cara pengambilan keputusan pada 

masing-masing level tentu berbeda-beda. Keputusan yang diambil oleh 

pimpinan puncak akan memberi pengaruh secara signifikan terhadap 

organisasi, terlebih bila keputusan tersebut bersifat strategis, misalnya 

penentuan visi dan misi organisasi. Dengan memahami  alur pemikiran di atas, 

dapat dilihat bahwa kualitas dari sebuah lembaga sebenarnya dimulai dari 
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kualitas keputusan yang diambil  dalam organisasi atau lembaga tersebut, baik 

dilihat dari proses maupun hasilnya. 

Pengambilan keputusan  merupakan salah satu  tanggung jawab pokok 

setiap pemimpin atau manajer.  Kualitas keputusan seorang pemimpin atau 

manajer sangat penting peranannya bagi dua hal. Pertama, kualitas keputusan 

pemimpin atau manajer secara langsung mempengaruhi peluang karir, 

penghargaan, dan kepuasan kerja. Kedua, keputusan manajerial memiliki 

kontribusi terhadap kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi. Meskipun 

setiap pemimpin atau manajer memiliki latar belakang, gaya hidup, dan 

karakter yang berbeda, tetapi manajer dalam level apapun ( puncak, madya, 

maupun lini pertama) harus mengambil keputusan dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi dan bertanggung jawab atas hasil-hasil keputusan yang 

mereka buat.  

Pemimpin atau manajer dalam konteks sekolah atau lembaga 

pendidikan antara lain adalah Kepala Sekolah atau Direktur, Wakil Kepala 

Sekolah atau Wakil Direktur, dan sebagainya. Di dalam struktur organisasi 

Sekolah Menengah Kejuruan ada yang disebut dengan Ketua Jurusan, yang 

berperan sebagai pemimpin atau manajer dalam sebuah jurusan atau 

departemen. Keputusan yang dibuat oleh para manajer ini akan memberi 

pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan jalannya 

organisasi. Semakin berkualitas sebuah keputusan diambil, maka 

perkembangan dan jalannya organisasi dimungkinkan lebih baik, dan 

berdampak kepada kualitas output maupun outcome-nya. Namun yang perlu 
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diingat bahwa keputusan yang baik saja tidak cukup, karena perlu 

ditindaklanjuti dengan tindakan yang juga berkualitas  dan sumber daya yang 

memadai menyusul pengambilan keputusan tersebut. 

  Dengan melihat apa yang terjadi di organisasi khususnya organisasi 

pendidikan atau sekolah sebagai sebuah dengan pendekatan proses, maka 

secara logis dapat dikatakan bahwa output dan outcome yang berkualitas 

bukan dihasilkan oleh tindakan yang asal-asalan, tetapi tindakan yang terpilih 

dari sekian banyak alternatif yang ada. Menentukan tindakan terpilih adalah 

sebuah proses pengambilan keputusan, dengan demikian kualitas sebuah 

lembaga dimulai dari bagaimana pengambilan keputusan tersebut di buat. 

Adair (dalam Syafaruddin 2004:7) menjelaskan, ”the first requirement for 

succes in any entreprise, then is high quality management decision”. 

Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada 

tingginya mutu keputusan yang diambil oleh para manajer yang memimpin. 

Dengan  kata lain dapat dikatakan  bahwa di dalam lembaga yang 

berkualitas maka keputusan-keputusan yang diambilpun adalah keputusan 

yang berkualitas, apakah dilihat dari proses ataupun hasil dari keputusan 

tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila keputusan-keputusan yang diambil  

tidak berkualitas, hampir dipastikan bahwa organisasi tersebut tidak 

berkualitas.  Dengan demikian maju atau mundurnya lembaga pendidikan, 

berkualitas atau tidaknya sekolah, salah satu faktornya adalah  pada apa dan 

bagaimana keputusan tersebut di ambil. Hipotesis tersebut di atas berlaku 
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secara umum, berarti  juga berlaku pada lembaga pendidikan kejuruan,  baik 

negeri maupun swasta.  

Pendidikan Industri Kayu (PIKA) Semarang adalah sebuah lembaga 

pendidikan kejuruan industri kayu di bawah pengelolaan Yayasan Kanisius, 

yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan tingkat menengah dan akademi. 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, mutu pendidikan yang diselenggarakan 

oleh PIKA Semarang  sudah diakui kehandalannya. Banyak bukti yang 

mendukung pernyataan tersebut. Dapat disebutkan di sini antara lain: 

- hampir semua lulusan terserap pada pada lapangan kerja yang 

relevan; 

- ditunjuknya PIKA sebagai center pada program IGI (Indonesian 

German Institute); 

- produk yang dihasilkan dari bengkel pelatihan termasuk barang 

dengan kualitas baik; 

- ditunjuknya PIKA sebagai lembaga uji kompetensi bidang perkayuan 

untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan oleh Direktorat Dikmenjur 

Depdiknas; 

- mulai tanggal 1 Agustus 2002 PIKA menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2000.  Pada tanggal 28 Maret 2003 PIKA Semarang 

menerima sertifikat ISO 9001-2000  melalui lembaga sertifikasi 

KEMA; 

- dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, PIKA 

menggunakan kurikulum yang berbeda dengan kurikulum yang 
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dikeluarkan oleh Depdiknas. PIKA menggunakan kurikulum yang 

disusun sendiri berdasarkan pengalaman dan kebutuhan pasar kerja. 

Berbagai keunikan dan keistimewaan seperti tersebut di atas merupakan 

indikator bahwa  lembaga tersebut layak  di sebut sebagai lembaga pendidikan 

kejuruan  yang berkualitas atau  unggulan. Keunggulan dan keistimewaan 

tersebut tentu dihasilkan oleh suatu tindakan manajemen  yang berkualitas 

pula, di mana salah satu aspek manajemen yang terpenting adalah proses 

pengambilan keputusan.  Bertitik tolak dari hal tersebut maka peneliti tertarik 

untuk melakukan studi mengenai  bagaimana proses  pengambilan keputusan 

dilakukan PIKA Semarang.   

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana dikemukakan di 

atas, fokus dari penelitian ini  adalah bagaimana pengambilan keputusan 

dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan dilakukan di Pendidikan Industri 

Kayu  (PIKA) Semarang. 

Adapun dari fokus  penelitian tersebut dapat dijabarkan lagi menjadi 

beberapa subfokus, yaitu: 

1. Model pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan 

pelatihan di   PIKA Semarang. 

2. Teknik pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan 

pelatihan di PIKA Semarang. 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian, secara umum tujuan yang ingin 

dicapai melalui penelitian ini adalah menemukan sekaligus mendeskripsikan 

proses pengambilan keputusan di Pendidikan Industri Kayu (PIKA) Semarang 

di dalam menangani atau mengelola pendidikan dan pelatihan. Tujuan umum 

tersebut dijabarkan menjadi tujuan khusus, yaitu: 

1. Mendeskripsikan model pengambilan keputusan dalam pengelolaan 

pendidikan dan pelatihan di  di PIKA Semarang. 

2. Mendeskripsikan teknik pengambilan keputusan dalam pengelolaan 

pendidikan dan pelatihan di PIKA Semarang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:  

1. Memberi  gambaran  mengenai proses  pengambilan keputusan  di 

lembaga pendidikan unggulan sehingga dapat dijadikan acuan dalam 

penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga pendidikan. 

2. Memberi masukan kepada para pengelola  dan pemerhati lembaga 

pendidikan mengenai bagimana cara pengambilan keputusan yang 

berkualitas. 

3. Secara konseptual dapat memperkaya teori manajemen pendidikan, 

terutama dalam bidang kepemimpinan pendidikan. 

4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya atau 

peneliti lain yang ingin mengkaji lebih mendalam dengan topik dan 
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fokus serta setting yang lain untuk memperoleh perbandingan  

sehingga memperkaya temuan-temuan penelitian ini. 

 

E. Definisi Istilah 

Istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini secara teknis 

memiliki arti yang spesifik atau khas.  Oleh sebab itu agar tidak menimbulkan 

kekeliruan dalam memahami, perlu terlebih dahulu ditegaskan definisi istilah-

istilah tersebut. 

1.   Pengambilan  keputusan ialah proses pemecahan masalah dan 

penciptaan kejadian-kejadian dengan menentukan pilihan dari 

beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam mencapai 

suatu tujuan yang dinginkan. 

2. Model pengambilan keputusan adalah  bentuk skema, sebuah 

mekanisme, atau prosedur yang digunakan dalam analisis sistem 

kausal hubungan tindakan dan konsekuensi tindakan. 

3. Teknik pengambilan keputusan adalah cara pemecahan masalah atau 

perencanaan  didasarkan pada penggunaan cara atau metode tertentu, 

antara lain teknik pohon keputusan, analisis jaringan,  analisis 

perbandingan sepasang,  pemrograman garis lurus, Statistical Process 

Control, dan lain sebagainya.   

4. Lembaga pendidikan kejuruan unggulan adalah lembaga pendidikan 

atau bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 
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vokasional yang dicirikan dengan prestasi akademik dan non 

akademik di atas rata-rata lembaga atau sekolah sejenis di daerahnya. 

5.  Pendidikan dan pelatihan adalah sebuah kegiatan mendidik, 

membimbing, dan melatih peserta didik yang diselenggarakan dalam 

sebuah lembaga pendidikan kejuruan. 

 

F. Pembatasan 

Mengingat begitu luasnya kajian mengenai pengambilan keputusan, 

dengan berbagai keterbatasan yang  ada maka peneliti membatasi diri untuk 

meneliti  model dan metode atau teknik pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan pendidikan dan pelatihan di PIKA Semarang.  Dengan demikian  

penelitian ini tidak ditujukan untuk mengungkap pengambilan keputusan 

dalam segala aspek kaitannya dengan bidang-bidang penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan di lembaga, tetapi lebih kepada kecenderungan-

kecenderungan apa yang dilakukan  dalam proses  pengambilan keputusan di 

dalam menghadapi  masalah-masalah yang dihadapi oleh institusi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengambilan Keputusan 

Setiap orang pasti membuat keputusan, baik keputusan itu bersifat 

mayor ataupun minor. Pengambilan keputusan minor adalah pengambilan 

keputusan ringan yang tidak mempunyai dampak yang relatif besar, misalnya 

memakai baju warna apa pada suatu acara tertentu. Keputusan mayor adalah 

keputusan yang mempunyai implikasi cukup besar, misalnya keputusan untuk 

merantau ke luar negeri. Dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk 

pembuat keputusan.  Pengambilan keputusan adalah prasyarat suatu tindakan, 

di mana  tidak ada satu tindakanpun yang dapat dilakukan tanpa ada 

pengambilan keputusan sebelumnya. Kebanyakan keputusan yang dihadapi 

dalam pekerjaan sehari-hari menyangkut pilihan-pilihan yang sederhana dan 

informasi yang relatif sedikit.  

Ada banyak definisi mengenai pengambilan keputusan, tetapi 

kesemuanya hampir senada. Robbins (1997) berpendapat bahwa ”decision 

making  is which chooses between two or more alternatives”. Hampir sama 

dengan pendapat tersebut,  Tjiptono (2003) menyatakan bahwa pengambilan 

keputusan merupakan proses memilih suatu rangkaian tindakan dari dua atau 

lebih alternatif. Kedua pendapat tersebut mengandung arti bahwa hakikat 

pengambilan keputusan ialah memilih dua alternatif atau lebih untuk 

melakukan suatu tindakan tertentu baik secara individu maupun kelompok. 
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Definisi mengenai pengambilan keputusan juga dapat dilihat dalam 

konteks orientasi berpikir. Kepner (1975) menyatakan bahwa  mengambil 

keputusan berarti memilih antara berbagai macam cara mengerjakan sesuatu 

atau menyelesaikan sesuatu. Hal di atas mengandung pengertian bahwa 

pengambilan keputusan lebih berorientasi kepada masalah yang timbul atau 

mungkin timbul. Berbeda dengan  hal tersebut, Drumond menyatakan bahwa 

pengambilan keputusan merupakan suatu usaha penciptaan kejadian-kejadian 

dan pembentukan masa depan (Syafaruddin 2004).  Pendapat Drumond ini 

lebih berorientasi kepada pengambilan keputusan yang bukan semata-mata 

memecahkan masalah yang ada, tetapi berorientasi pada perubahan, atau 

mengambil keputusan untuk membuat perubahan. 

Definisi lain yang lebih lengkap mengenai pengambilan keputusan 

adalah seperti apa yang dinyatakan oleh Mondy dan Premeaux, yang 

menjelaskan bahwa ”decision making is the process of generating and 

evaluating alternatives and making choices among them” (Syafaruddin 2004). 

Pendapat ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses 

pada saat ada sejumlah langkah yang harus dilakukan dan pengevaluasian 

alternatif untuk membuat putusan dari semua alternatif yang ada.  

Bertolak dari definisi-definisi  di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengambilan keputusan ialah proses pemecahan masalah dan penciptaan 

kejadian-kejadian dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk 

menetapkan suatu tindakan dalam mencapai suatu tujuan yang dinginkan. 

Definisi ini mengandung beberapa substansi pokok, yaitu ada kebutuhan 
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pemecahan masalah, ada proses atau langkah-langkah, ada beberapa alternatif-

alternatif yang harus dipilih, ada ketetapan hati memilih satu pilihan, dan ada 

tujuan pengambilan keputusan, dan ada prakiraan mengenai apa yang akan 

terjadi sebagai akibat atau konsekuensi dari pengambilan tersebut. 

Setiap proses pengambilan keputusan merupakan suatu sistem tindakan  

karena ada beberapa komponen di dalamnya. Menurut Prayudi (dalam  

Syafaruddin 2004), kerangka kerja yang ada di dalam pengambilan keputusan 

adalah sebagai berikut: 

1. posisi orang yang berwenang dalam mengambil keputusan; 

2. problema, yaitu penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan 

direncanakan atau dituju; 

3. situasi si pengambil keputusan itu berada; 

4. kondisi si pengambil keputusan; 

5. tujuan, yaitu apa yang diinginkan atau dicapai dengan pengambilan 

keputusan. 

Pengambilan keputusan adalah ilmu dan seni (Dermawan 2004).  

Pengambilan keputusan disebut seni karena kegiatan tersebut selalu 

dihadapkan pada karakteristik dan keunikan sendiri, dan tidak seorangpun 

yang memutuskan sesuatu dengan cara yang persis sama dengan orang lain. 

Pengambilan keputusan sebagai sebuah seni tidak dapat ”dipelajari”, tetapi 

cita rasa, nuansa dan kualitas seni tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas 

atau karakter pengambil keputusan. Untuk dapat sampai kepada tahapan 



17 

 

pengambilan  keputusan sebagai seni, pengalaman dan ilmu tentang 

pengambilan keputusan memegang peranan yang penting. 

Pengambilan keputusan merupakan ilmu, karena aktivitas tersebut 

memiliki sejumlah cara, metode, atau pendekatan tertentu yang bersifat 

sistematis, teratur, dan terarah. Pendekatan atau langkah-langkah dikatakan 

sistematis karena terdapatnya sejumlah langkah atau tahapan yang jelas dalam 

menjawab sebuah masalah. Ilmu pengambilan keputusan didasarkan atas 

penerapan gaya pemikiran yang dianut oleh seseorang dan persepsinya atas 

lingkungan dan masalah.  

Paradigma pengambilan keputusan yang dianut saat ini adalah 

pengambilan keputusan sebagai ilmu yang menerapkan sejumlah pendekatan 

penelitian ilmiah (scientific research approach) dalam bentuk teknik-teknik 

pengambilan keputusan atas dasar perhitungan matematis atau statistik. 

Paradigma ini berangkat dari gaya pemikiran rasional empiris yang 

berkembang sejalan dengan semakin besarnya pengaruh pandangan ilmiah 

dalam kehidupan sehari-hari. Pengambilan keputusan sebagai ilmu juga 

menandakan bahwa kajian tersebut bisa dipelajari oleh siapa saja. Ilmu dan 

seni pengambilan keputusan pada akhirnya bertujuan untuk memudahkan 

manusia dalam menetukan keputusan terbaik untuk meraih tujuan yang 

diinginkan, terutama tujuan kelompok atau organIsasi, dan ilmu pengetahuan 

merupakan landasan utama dalam menentukan pilihan, memilih alternatif 

solusi terbaik atas masalah atau tantangan.   
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Meskipun pengambilan keputusan dapat diilmiahkan, namun 

pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan tidak sesederhana yang 

dibayangkan. Simplifikasi permasalahan pendidikan dalam bentuk kuantitatif 

tidak begitu mudah mengingat permasalahan di bidang pendidikan kadang-

kadang ambigu, ”bermuka banyak”, dan kompleks. Owens (1995:170) 

menyatakan:  ”.... many our most trenchant educational problems are 

ambiguous, multifaced,  and complex that they simply cannot be reduced to 

algorithms into which various quantitative data can be pluged so as to yield 

optimum decision”.  

 

B. Pengambilan Keputusan,  Organisasi  Dan Manajemen 

Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pertama, 

organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional. Kedua, 

merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan 

dialokasikan antara para anggota, sehingga tujuan organisasi itu sendiri dapat 

dicapai secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiri diartikan sebagai 

sekumpulan orang dengan sistem kerja sama untuk mencapai tujuan bersama 

(Fattah 2004). Sedangkan Ndraha (2003:53) menyebutkan bahwa organisasi 

adalah living organism, yang memberi makna bahwa organisasi adalah sesuatu 

yang bersifat dinamis, tumbuh berkembang, atau sebaliknya sakit atau mati. 

Sementara itu Robbins (2002) mendefinisikan, bahwa organisasi  merupakan 

struktur koordinasi yang terencana dan formal, melibatkan dua orang atau 



19 

 

lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama. Organisasi dicirikan dengan 

hubungan kewenangan dan tingkatan pembagian kerja. 

 Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa di dalam organisasi 

paling tidak terdapat tiga elemen, yaitu anggota organisasi atau kumpulan 

orang, tujuan bersama, dan sistem. Dalam bahasa manajemen, tujuan bersama 

tersebut disebut sasaran (goals, objective), dan sasaran merupakan 

kepentingan tertinggi dalam manajemen (Terry 2003:28). Sedangkan 

pengertian sistem sendiri adalah keterpaduan atau atau kebulatan yang 

kompleks atau kombinasi dari berbagai bagian bersifat kompleks atau 

kesatuan yang bulat (Jonhson 1978).   Sementara itu Wexley (2003:13) 

menyebutkan bahwa organisasi didefinisikan sebagai hubungan-hubungan 

yang terpolakan di antara orang-orang yang berurusan dengan aktivitas-

aktivitas ketergantungan yang diarahkan pada satu tujuan tertentu. 

Dengan penekanan yang sedikit berbeda dari  pengertian di atas, 

organisasi juga  dinyatakan sebagai pola komunikasi dan hubungan kelompok 

manusia (membuat dan melaksanakan keputusan). Di dalamnya ada sistem 

peranan (role system), menyediakan bagi anggota organisasi informasi, tujuan, 

dan sikap untuk membuat keputusan (Simon dalam Syafaruddin 2004). Secara 

spesifik Simon menyatakan, bahwa tujuan bersama yang akan diraih oleh 

sekumpulan orang yang bekerja sama tersebut melalui suatu proses, yaitu 

dengan membuat keputusan atau mengambil keputusan. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Dermawan (2004) yang menyebutkan bahwa organisasi adalah 

“mesin pembuat keputusan”.   
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Di   dalam organisasi terdapat hubungan kerja dalam sebuah sistem di 

antara para anggota-anggotanya, hal ini menunjukkan bahwa di dalam 

organisasi terdapat hirarki atau penjenjangan keanggotaan atas dasar fungsi, 

kewenangan, tugas dan tanggung jawab. Di dalam organisasi juga terdapat 

pengertian hubungan kewenangan dan pembagian kerja, di mana pengertian 

ini memberi tekanan bahwa tujuan organisasi  dapat dicapai dengan mengelola 

sumber daya yang ada. Istilah lain pengelolaan adalah manajemen, dan fungsi-

fungsi manajemen ini dijalankan oleh para manajer (Robbins  2002).   

Merujuk pada pendapat Johnson (1978) yang menyatakan bahwa di 

dalam berorganisasi terdapat proses inti yaitu pengambilan keputusan  dan 

juga pernyataan Dermawan (2004) yang menyebutkan bahwa organisasi 

adalah ”mesin pembuat keputusan”, dapat dikatakan bahwa sebenarnya inti 

dari manajemen adalah pengambilan keputusan, sedangkan fungsi utama 

manajer adalah membuat keputusan. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa 

keputusan-keputusan berpusat pada pengelolaan atau manajemen, serta 

manajemen adalah memutuskan apa yang (harus) dilakukan dan memperoleh 

tindakan (Adair dalam Syafaruddin 2004). Sementara itu  Syafaruddin sendiri 

menyimpulkan bahwa salah satu fungsi yang melekat dalam manajemen 

terutama dalam konteks perencanaan adalah pengambilan keputusan (2004: 

53). Mendukung pendapat-pendapat tersebut di muka ada baiknya menyimak 

apa yang disampaikan oeh Nawawi (2003: 46) sebagai berikut: 

”Organisasi hanya akan bergerak secara dinamis apabila pemimpin 
memiliki kemampuan dalam melaksanakan kekuasaaan atau 
wewenangnya sebagai pengambil keputusan  yang akan atau harus 
dilaksanakan oleh anggota organisasi. Keputusan itu harus dibuat oleh 
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pimpinan agar anggota organisasi dapat melakukan berbagai 
kegiatan/pekerjaan sebagai tugas pokok organisasi dalam rangka 
mewujudkan, mempertahankan, dan mengembangkan eksistensi 
organisasi”.  
 
Suatu tanda yang universal dari seorang manajer adalah bahwa ia 

adalah orang yang mengambil keputusan (Terry 2003). Sejalan dengan itu, 

Adair (dalam Syafaruddin 2004:10) menjelaskan dengan singkat bahwa ”the 

essence of management is decision making”.  Di sini dipahami bahwa seluruh 

aktivitas dan fungsi manajemen pada hakekatnya berisikan pengambilan 

keputusan. Di dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan 

(actuating) dan kontrol (controlling) manajer harus memutuskan jenis-jenis 

tindakan yang perlu diambil, cara-cara baru yang perlu digunakan dan hal-hal 

yang perlu dilaksanakan untuk mempertahankan output kerjanya. Mengambil 

keputusan adalah memilih alternatif dari dua atau beberapa alternatif yang ada 

untuk menentukan arah tujuan yang ingin dicapai. Alternatif-alternatif tersebut 

dapat berupa suatu kondisi fisik, atau usaha-usaha yang kreatif atau tempat 

menghimpun pemikiran, perasaan, dan pengetahuan untuk melaksanakan 

suatu tindakan. 

Membicarakan manajemen, berarti juga harus membahas organisasi. 

Sebuah organisasi adalah wadah bagi beroperasinya manajemen. Artinya, 

manajemen menjadi teknik dan alat yang menggerakkan  organisasi menuju 

tercapainya tujuan yang diinginkan. Hersey dan Blanchard (1988:4) 

menjelaskan bahwa ”…. management is a process of working with and 

through individuals and groups and other resources to acomplish 
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organizational goals”.  Dipahami bahwa manajemen merupakan proses 

bekerja sama dengan dan melalui individu dan kelompok serta sumber daya 

yang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen intinya adalah 

proses keputusan. Proses itu terdiri dari pemisahan unsur-unsur dalam 

keputusan dari anggota organisasi, membangun prosedur dan aturan organisasi 

untuk dipilih dan menentukan unsur-unsur ini untuk dikomunikasikan kepada 

anggota yang memperhatikannya. 

Sebagai sebuah inti dari kegiatan organisasi dan manajemen, 

pengambilan keputusan bukan sesuatu yang sederhana. Toha (2004:271) 

menyatakan  bahwa membuat keputusan adalah peran yang paling rumit yang 

harus dilakukan oleh seorang manajer, terutama dalam pengambilan keputuan 

yang bersifat strategik, misalnya perencanaan. Bahwa pengambilan keputusan 

sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan berorganisasi juga dapat 

dilihat dari pernyataan Owens (1995:170) yang menyatakan  bahwa “ ….  

decision making has been widely recognized as being at the heart of 

organizational and administration”.  Owen merujuk  observasi yang 

dilakukan oleh Herbert Simon yang dipublikasikan pada tahun 1950 yang 

menyatakan bahwa “…. a general theory of administration must include 

principles of organization that will insure  corect decision-making”.  

Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara perorangan 

maupun kelompok (Terry 2003). Pengambilan keputusan sebagai produk 

individu atau kelompok sebagai sebuah isu penting dalam kehidupan 

berorganisasi dapat dilihat dari pernyataan Owens (1995:171) yang 
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menyebutkan  bahwa “ …. there is the widely held expectation that’s persons 

in administrative positions will personally be decisive”. Pada sisi lain ketika 

administrasi dinyatakan sebagai bekerja dengan dan melalui orang lain untuk 

meraih tujuan organisasi, maka pengambilan keputusan dilakukan secara 

berkelompok. Disebutkan bahwa:  

“ …. since adminsitration is defined as working with and through 
other people to achieves organizational goals, it is important to 
consider the mechanism by which  the organization (and not merely 
the individual)  deals with decision making”. (Owens  1995:171).  
 
Banyak keputusan penting di dalam organisasi di buat oleh kelompok 

dari pada individu (Wexley 2003:174). Kelompok kadang-kadang membuat 

keputusan lebih baik dari pada individu, tetapi dalam beberapa kasus  di mana 

keputusan individu lebih baik dari pada keputusan kelompok.  Hal ini 

tergantung dari tipe keputusannya, komposisi kelompok, serta prosedur dalam 

pembuatan keputusan tersebut. Dalam bahasa yang lain, pengambilan 

keputusan kelompok disebut dengan manajemen partisipatif atau pengambilan 

keputusan partisipatif  (participative decision-making). 

Bila dikaitkan dengan pengertian bahwa di dalam organisasi ada 

pembagian tugas dan kewenangan, maka pemimpin atau manajer mempunyai 

peran yang lebih besar dan dominan dalam pengambilan keputusan. 

Keputusan yang diambil oleh manajer akan berdampak langsung pada 

organisasi, khususnya dalam pencapaian tujuan. Keputusan manajer akan 

memberi implikasi yag luas terhadap anggota organisasi, kepuasan stake 

holder, dan kelangsungan hidup organisasi tersebut. 
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 Keputusan manajer dipengaruhi oleh banyak faktor. Tetapi bila 

pertanyaan difokuskan pada bagaimana seorang manajer mengambil 

keputusan, maka yang dominan adalah bagaimana mengenai manajer tersebut. 

Pengambil keputusan (decision maker) adalah satu dari tiga elemen pokok 

atau dasar dalam pengambilan keputusan, selain elemen-lemen lainnya yaitu 

proses pengambilan keputusan (the decision process) dan keputusan itu sendiri 

(the decision it self) (Harison dalam Syafaruddin 2004:49). Oleh sebab itu 

kualitas manajer dalam mengambil keputusan tergantung pada pengalaman 

atau persiapan sebelum menunaikan tugas, pengetahuan yang dimilikinya, 

karakter dasarnya, situasi dan kondisi di mana keputusan tersebut diambil.  

Efektivitas seorang manajer dalam mengambil keputusan tergantung 

pada kemampuannya menggabungkan pendekatan ilmiah dengan pendekatan 

kreatif berdasarkan intuisi, perasaan, dan pengalaman seseorang (Siagian 

dalam Syafaruddin 2004; Evans 1991). Dengan demikian seorang manajer 

harus dapat berpikir holistik, mendalam, dan menyeluruh, sebab tanpa 

berpandangan holistik seorang manajer akan mempunyi pandangan yang 

sempit  dan berakibat pada rendahnya kualitas keputusan yang dibuat. 

 

C. Jenis-Jenis  Keputusan Dan Model Pengambilan Keputusan 

Keputusan adalah hasil yang dicapai dalam proses pengambilan 

keputusan. Ada beberapa pandangan dalam melihat berbagai macam 

pandangan dalam pemilahan jenis-jenis keputusan, tetapi kebanyakan  para 

ahli membagi keputusan menjadi dua macam berdasarkan masalah keputusan 
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yang dihadapi, yaitu keputusan terprogram ( programmed decision) dan 

keputusan tidak terprogram (non-programmed decision). Hal ini paling tidak 

dikemukakan oleh Dermawan (2004), Robbins (2002), Tjiptono (2003), dan 

Syafaruddin (2004). 

Tjiptono (2003:184) menyebutkan, keputusan yang diprogram 

(programmed decision) merupakan keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, 

aturan, dan prosedur. Keputusan ini cenderung berulang-ulang dan rutin. 

Sedangkan keputusan yang tidak terprogram (non-programmed decision) 

merupakan keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah baru, khas 

atau khusus, dan  biasanya bersifat tidak terstruktur. Dalam menanggapi 

keputusan ini manajer cenderung menggunakan judgement, intuisi, dan 

kreativitas. Dewasa ini banyak pula perusahaan yang menggunakan simulasi 

komputer untuk menyelesaikan keputusan tidak terprogram. 

Syafaruddin (2004) menjelaskan kedua macam keputusan tersebut di 

atas dalam bahasa yang sedikit berbeda. Disebutkan bahwa keputusan yang 

diprogram (programmed decision) dibuat berdasarkan pada problem yang 

diketahui secara baik (well-structured problem). Diasumsikan pula bahwa 

informasi tersedia secara mencukupi, dan dinilai relevan untuk menunjang 

proses pengambilan keputusan tersebut. Sedangkan keputusan tak 

diprogramkan (non-structured programmed) dibuat berdasarkan masalah yang 

tidak diketahui secara jelas (ill-structured problems) atau data dan 

informasinya tidak tersedia sebagaimana mestinya. 
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Istilah lain dari dua macam keputusan seperti tersebut di atas adalah 

keputusan rutin dan keputusan inovatif (Depdiknas 2005).  Istilah ini lebih 

ditujukan pada kondisi tertentu, yaitu pengambilan keputusan di sekolah. 

Keputusan rutin berkenaan dengan prosedur operasional dan diambil melalui 

pengetahuan menyeluruh tentang aturan, peraturan, dan kebijakan organisasi. 

Keputusan inovatif adalah keputusan yang berkenaan dengan hal-hal yang 

sifatnya inovatif dan unik. Keputusan ini biasanya lebih sedikit dibandingkan 

dengan keputusan rutin. 

Setiap manajer dapat memilih pendekatan yang dianggap paling sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Kreitner dan Kinicki 

mengemukakan model  pengambilan keputusan rasional yang terdiri dari 

empat langkah, yaitu identifikasi masalah, pengembangan alternatif solusi, 

serta implementasi dan evaluasi solusi (Tjiptono 2003:184).  Sementara 

Robbins (1991) mengemukakan tiga model pengambilan keputusan, yaitu (1) 

optimizing decision-making model; (2) satisficing model; dan (3) implicite 

favorite model.  

Model pengambilan keputusan dikembangkan atas dasar asumsi bahwa 

keputusan didasarkan atas rasionalitas. Model rasionalitas memandang 

pengambil keputusan sebagai manusia rasional, di mana mereka selalu 

konsisten dalam membuat pilihan pemaksimuman nilai di dalam lingkup 

keterbatasan-keterbatasan tertentu (Dermawan 2003). Model rasional 

memperlihatkan sejumlah langkah yang dilakukan oleh pengambil keputusan 

dalam menentukan pilihan alternatif solusi. Sebagai contoh, ahli manajemen 
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E.F. Harison menunjukkan terdapatnya enam langkah dalam model rasional 

pengambilan keputusan, yaitu: 

(1) define the problem; 

(2) identify the decision criteria; 

(3) allocate weight to the criteria; 

(4) develop the alternatives; 

(5) evaluate the alternatives; 

(6) select the best alternative; 

 
Sedangkan H.A. Simon memperlihatkan tiga langkah pengambilan 

keputusan, yaitu: 

(1) identify and  define the problem; 

(2) generate the alternative solutions to the problem;  

(3) select solution and implement it. 

Kedua pandangan tersebut sebetulnya tidak jauh berbeda, dan hampir 

semua pendapat yang berkaitan dengan langkah-langkah pemecahan masalah 

pasti dimulai dengan pengenalan dan identifikasi masalah, pencarian sejumlah 

alternatif solusi, dan pemilihan solusi terbaik.  

Pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas didasarkan 

atas asumsi-asumsi tertentu, dan masing-masing ahli memaparkan asumsi-

asumsi tersebut sedikit berbeda satu dengan lainnya. Berikut ini adalah asumsi 

yang mendasari pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Robbins 

(2002), yaitu: 
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1.  Kejelasan masalah. Masalah jelas dan tidak samar-samar. Pengambil 
keputusan diasumsikan memiliki informasi lengkap berkenaan dengan 
situasi keputusan. 

2. Pilihan diketahui. Diasumsikan bahwa pengambil keputusan dapat 
mengidentifikasi semua kriteria yang relevan dan dapat membuat 
daftar dari semua alternatif yang berlaku terus. Lebih lanjut, 
pengambil keputusan mengetahui semua kemungkinan konsekuensi 
dari masing masing alternatif. 

3.  Preferensi yang jelas. Rasionalitas mengasumsikan bahwa masing-
masing kriteria dan alternatif dapat diranking dan ditimbang untuk 
menunjukkan tingkat pentingnya. 

4.  Preferensi yang konstan. Diasumsikan bahwa kriteria suatu keputusan 
tertentu adalah konstan dan bobot yang diberikan padanya adalah 
stabil sepanjang waktu. 

5.  Tidak ada kendala waktu dan biaya. Pengambil keputusan rasional 
dapat memperoleh informasi yang lengkap tentang kriteria dan 
alternatif karena diasumsikan bahwa tidak ada kendala waktu dan 
biaya. 

6.  Hasil maksimal. Pengambil keputusan rasional akan memilih alternatif 
yang menghasilkan nilai yang dipandang tertinggi. 

 
Kondisi ideal yang dituntut dalam pengambilan keputusan rasional 

merupakan kondisi lingkungan yang tidak memiliki faktor ketidakpastian 

(zero uncertainly). Hal ini tentu tidak realistis, karena bila anggapan dasar 

yang melandasi keputusan rasional adalah benar, maka manajer akan selalu 

dapat mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Model rasional dikatakan 

sebagai model bersifat normatif (normative model) yang dianggap sebagai 

model yang ideal, namun bukan model yang sebenarnya dalam pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu dikembangkan suatu model yang realistis, yang 

disebut dengan bounded rationality atau rasional terbatas, dengan asumsi 

dasar bahwa manusia memiliki keterbatasan rasionalitasnya, serta 

keterbatasan-keterbatasan daya dukung untuk mengambil keputusan.  

Kapasitas pikiran manusia untuk menformulasikan dan memecahkan masalah 

yang kompleks jauh di bawah prasyarat model rasionalitas, mereka 
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membangun model yang disederhanakan dan mencari segi-segi penting dari 

masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Individu, kemudian dapat 

berperilaku secara rasional hanya dalam model yang sederhana (Robbins 

2002). Sedangkan  Dermawan (2003) mempersamakan istilah bounded 

rationality dengan irrationality. 

Untuk menghindari informasi yang terlalu banyak, para pengambil 

keputusan menyandarkan pada heuristik atau jalan pintas penilaian, dalam 

pengambilan keputusan. Ada dua kategori umum heuristik, yaitu heuristik 

tersediaan dan heuristik keterwakilan (Robbins 2002). Keduanya 

menimbulkan bias dalam penilaian. Bias lain yang sering dibuat oleh para 

pengambil keputusan adalah kecenderungan untuk meningkatkan komitmen 

kepada serangkaian tindakan yang gagal. 

Heuristik ketersediaan (availability heuristic) adalah  kecenderungan 

orang untuk mendasarkan penilaian mereka pada informasi yang sudah 

tersedia untuk mereka. Heuristik keterwakilan (representative heuristic) 

adalah kecenderungan orang yang menilai suatu kejadian dengan 

mencocokkannya pada kejadian yang sebelumnya ada. Orang sering keliru 

dalam  menggunakan  heuristik ini. Sebagai contoh para manajer seringkali 

memprediksikan kinerja suatu produk baru dengan menghubungkannya 

dengan kesuksesan produk sebelumnya.  

Hal lain yang menarik dalam kajian pengambilan keputusan adalah 

intuisi. Pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses bawah sadar yang 

tercipta dari pengalaman. Pengambilan keputusan intuitif tidak harus dengan 
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melakukan analisis rasional secara independen, namun lebih merupakan dua 

hal yang saling melengkapi. Pengalaman memungkinkan para manajer 

mengenali situasi dan menggunakan informasi yang terkait dengan situasi 

tersebut untuk sampai pada sebuah pilihan keputusan dengan cepat. Hasilnya 

adalah bahwa pengambil keputusan intuitif dapat mengambil keputusan 

dengan cepat dalam informasi yang sangat terbatas. Penggunaan intuisi 

sebagai alat pengambilan keputusan kadang dikaitkan dengan bounded 

rationality, atau lebih tepanya irrationality,  yaitu menggunakan perasaan atas 

dasar keterbatasan-keterbatasan rasionalitas dan keterbatasan-keterbatasan 

informasi. 

 

D. Teknik Pengambilan Keputusan 

Sebagimana dikemukakan di atas, pengambilan keputusan dikatakan 

sebagai ilmu dan seni. Dalam konteks manajemen mutu terpadu, pengambilan 

keputusan harus didasarkan atas fakta, ini berarti pengambilan keputusan 

harus didasarkan atas data dan informasi yang jelas (Tjiptono 2003; Syamsi 

2000; Dermawan 2005; Suardi 2003). Meskipun pengambilan keputusan  

dapat dilakukan dengan intuisi dan kreativitas seseorang dengan sedikit 

informasi sebagai pijakan, namun harus diakui bahwa pendekatan ilmiah dan 

rasional  dalam proses pengambilan keputusan lebih dapat 

dipertanggungjawabkan karena lebih terukur,  dan dapat menggambarkan 

target atau sasaran organisasi  (organization goals) secara jelas.  
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Model pengambilan keputusan rasional maupun rasionalitas  yang 

dibatasi (bounded rationality) tetap mempersyaratkan data dan informasi 

sebagai bahan baku pengambilan keputusan, meskipun ada penyederhanaan 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi, yang disebut dengan heuristik 

atau jalan pintas (Robbins 2002). Data atau informasi tersebut dapat dikelola 

dengan berbagai cara atau alat bantu pengambilan keputusan dari yang 

bersifat kualitatif sampai dengan pendekatan kuantitatif.  

Ada berbagai teknik atau metode yang dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan. Tepat atau tidaknya teknik ini tergantung dari 

karakteristik masalah-masalah yang harus dipecahkan. Perlu disampaikan di 

sini bahwa ada beberapa istilah yang dapat  menimbulkan kerancuan untuk 

menyebutkan teknik pengambilan keputusan. Ada sebagian literatur yang 

menyebut teknik pengambilan keputusan dengan istilah model atau metode  

(Tjiptono 2003).  Peneliti cenderung menggunakan istilah teknik atau metode, 

karena istilah model digunakan untuk menggambarkan hal yang lain. Dengan 

teknik pengambilan keputusan yang tepat dari yang sederhana sampai dengan 

yang rumit diharapkan didapatkan suatu keputusan yang berkualitas dan 

efektif.  

Teknik pengambilan keputusan adalah cara pemecahan masalah atau 

perencanaan  didasarkan pada penggunaan cara atau metode tertentu untuk 

menghasilkan keputusan yang akurat. Teknik pengambilan keputusan  adalah 

sebuah alat bantu bagi kecerdasan, intelektualitas, mental, dan akal sehat kita 

dalam membuat keputusan. Dengan demikian efektivitas berbagai teknik 
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sebagai alat bantu pengambilan keputusan sangat tergantung pada siapa, 

kapan, di mana, untuk apa, dan dalam konteks bagaimana keputusan tersebut 

diambil.  

Dermawan (2003) menyebutkan beberapa teknik yang dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan, antara lain analisis diagram Paretto, 

analisis perbandingan sepasang, analisis jaringan, teknik implikasi plus-minus, 

teknik pohon keputusan, pemrograman garis lurus (linear programming), dan 

sebagainya. Dalam konteks Total Quality Management, pakar kualitas W. 

Edwards Deming mengajukan cara pemecahan masalah melalui Statistical 

Process Control (SPC) atau Statistical Quality Control (SQC) yang dilandasi 

tujuh alat satistik utama, yaitu diagaram sebab-akibat,  check sheet, diagram 

Paretto,  run chart dan control chart, histogram, stratifikasi, dan scatter 

diagram (Tjiptono 2003).  Alat-alat ini berguna dalam pengumpulan  

informasi yang objektif untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.   

Teknik  lain yang  dapat digunakan untuk merencanakan tindakan 

adalah analisis SWOT (Strength – Weakness – Opportunity – Threat). Teknik 

ini biasanya digunakan untuk membuat perencanaan mengenai pengembangan 

institusi dengan melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung dan 

faktor-faktor penghambat baik dari dalam maupun dari luar organisasi 

(Mulyasa 2004: 68).  Dengan teknik ini akan dihasilkan suatu strategi 

pengembangan institusi sebagai hasil atau simpulan atas analisis faktor-faktor 

internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat core bussiness dari 

sebuah organsisasi.   
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Strategi ekspansi dapat dilakukan apabila faktor pendukung internal 

(strength) dan faktor  pendukung eksternal (opportunity) lebih dominan bila 

dibanding faktor pennghambat internal (weakness) dan hambatan dari luar 

yang berupa ancaman (threat).  Bila hal sebaliknya terjadi, maka strategi yang 

digunakan adalah konsolidasi organisasi,  manakala faktor-faktor penghambat 

internal dan eksternal lebih dominan dari pada faktor pndukungnya. Selain itu 

ada yang disebut strategi diversifikasi, manakala organisasi mempunyai cukup 

kekuatan  (strength) tetapi menghadapi ancaman (threat) yang cukup besar 

pula.  Dengan strategi yang dihasilkan dari analisis ini maka akan dipilih 

tindakan yang paling sesuai dengan tujuan dari pengembangan tersebut. 

 

E. Pendidikan dan Pelatihan  

Sebagaimana dikemukakan di depan, sesuai dengan Undang-undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

jalur pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu pendidikan formal, pendidikan non 

formal dan pendidikan informal. Dalam jalur pendidikan formal, terdapat 

beberapa jenis pendidikan, salah satunya adalah pendidikan kejuruan. Jenis 

pendidikan ini ditujukan untuk memberi bekal berupa kompetensi-kompetensi 

yang diperlukan para tamatannya, sesuai dengan jenjangnya. 

Istilah yang digunakan  dalam kegiatan pembelajaran pada  institusi 

yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan tingkat menengah adalah 

pendidikan dan pelatihan atau diklat (Dit. Dikmenjur 2001).  Istilah ini 

digunakan  mengingat karakteristik pembelajarannya yang spesifik. 
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Pendidikan dan latihan adalah dua istilah yang berbeda tetapi mempunyai 

hubungan yang erat.  Hamalik (2003:6) menyatakan bahwa pendidikan 

menitikberatkan pada pembentukan dan pengembangan kepribadian, 

sedangkan latihan (training) lebih menekankan pada pembentukan 

ketrampilan (skill). Dengan  demikian pendidikan dan pelatihan adalah sebuah 

kegiatan dalam upaya pembentukan sikap dan kepribadian dengan 

mendasarkan diri pada prinsip-prinsip pendidikan dan pengajaran dengan 

penekanan pada pembekalan ketrampilan kejuruan atau vokasional. 

Tuntutan akan penguasaan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki 

peserta didik dalam pendidikan kejuruan mempersyaratkan pelaksanaan 

pembelajaran dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang ketat, dan 

lebih jauh berkembang menjadi pendidikan dan pelatihan  berbasis kompetensi 

atau  Competency-based Training (CBT), khususnya dalam pembelajaran 

bidang kejuruan atau produktif. Meskipun bersifat spesifik, namun 

penyelenggaraan pendidikan kejuruan diharapkan tetap berorientasi pada 

konsep dasar pendidikan pada umumnya, dan tetap mengacu pada tujuan 

pendidikan nasional. Telah kita ketahui bersama, bahwa sesuai dengan 

Undang-undang  Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  bertujuan untuk 

berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan 
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yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep kurikulum yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-

tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan 

oleh peserta didik (Mulyasa 2004:48). Oleh karena itu kurikulum ini 

mencakup sejumlah kompetensi, dan seperangkat tujuan pembelajaran yang 

dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam 

bentuk perilaku atau ketrampilan sebagai suatu kriteria keberhasilan.  

Di dalam pendidikan kejuruan, di mana penguasaan ketrampilan  

peserta diklat sangat besar peranannya untuk bisa disebut berkompeten atau 

telah menguasai kompetensi tertentu, maka muncul kemudian konsep 

pembelajaran dengan pendekatan diklat atau training, yang disebut dengan 

Compentency-based Training (CBT). Seperti telah disebutkan di atas, 

Compentency-based Training atau CBT adalah sebuah konsep pembelajaran 

dengan dasar yang hampir sama dengam KBK, tetapi unsur treatment dan 

pembentukan lingkungan belajar  (environment) dalam upaya peningkatan 

kemampuan ketrampilan psikomotorik dan pembentukan sikap kerja mendapat 

porsi lebih bila dibanding dengan pembelajaran non kejuruan.  

Pendekatan pembelajaran dengan CBT sebenarnya diadopsi dari pola 

pendidikan kejuruan pada Vocational Education and Training (VET) di 

Australia. Competency-based Training (CBT) dapat diterangkan sebagai 

pendekatan pembelajaran atau pelatihan yang “ …. having a focus on the 
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outcome of training” (Lowri 1999). Dijelaskan  bahwa CBT adalah pola 

pembelajaran yang berfokus pada keluaran (outcome) dari suatu pelatihan.    

Disebutkan pula   bahwa: 

“These outcomes are measured against specific standards and not 
against other students and the standards are directly related to 
industry. It is reasonable to assume that competency-based 
approaches have affected individuals in different ways considering 
the diverse nature of the sector” (Lowri 1999). 

   
Hal ini berarti bahwa CBT berfokus pada keluaran, dan mutu 

keluaran diukur atas dasar standar yang spesifik sesuai dengan kebutuhan 

industri dengan pendekatan individual, bukan dengan membandingkan sesama 

peserta diklat serta. Dalam konteks pendidikan kejuruan  Indonesia, standar 

kebutuhan industri disusun berupa Standar Kompetensi Nasional sesuai 

dengan bidang masing-masing, sebagai contoh adalah Standard Kompetensi 

Nasional Bidang Otomotif, Standar Kompetensi Nasional Bidang Perkayuan 

dan sebagainya yang disusun dan dikembangkan  bersama oleh dunia 

usaha/industri  dan asosiasi profesi serta institusi lain yang terkait sebagai 

acuan program pendidikan dan pelatihan di Indonesia (Depdiknas  2003).  

Sebagai sebuah pendekatan dalam kegiatan pembelajaran,  CBT 

memiliki kekhususan-kekhususan.  Salah satu di antaranya adalah bahwa CBT 

dilakukan dengan strategi belajar tuntas (mastery learning). Namun demikian 

sebagai sebuah pendekatan pembelajaran CBT  tetap dasarkan  pada prinsip-

prinsip pembelajaran pada umumnya. Oleh karena itu kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian harus tetap berpijak pada 

prinsip dasar pembelajaran, yaitu sebagai suatu usaha secara terencana dan 
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sadar melalui proses aksi (komunikasi satu arah antara pengajar dan peserta 

didik), interaksi (komunikasi dua arah, yaitu antara pengajar dan peserta didik, 

dan peserta didik dengan pengajar), dan transaksi (komunikasi banyak arah, 

yaitu antara pengajar dan peserta didik, peserta didik dan pengajar, serta 

peserta didik dan peserta didik), sehingga menghasilkan perubahan tingkah 

laku (Sudjana 2000). Dengan demikian pendidikan dan pelatihan sebenarnya 

adalah salah bentuk pelayanan pendidikan atau pembelajaran kepada peserta 

didik dengan penekanan kepada peningkatan ketrampilan atau skill tertentu 

dan pembentukan sikap kerja yang sesuai dengan standar industri tanpa 

meninggalkan prinsip-prinsip pendidikan atau pembelajaran pada umumnya. 

 

F. Komunikasi dalam Organisasi 

Manusia adalah makhluk  sosial,   karena di dalam pemenuhan 

kebutuhannya manusia tidak bisa lepas dari orang lain.  Untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, manusia pasti dan harus berhubungan dengan orang lain, 

baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung, termasuk di dalamnya  

kebutuhan untuk berinteraksi itu sendiri. Salah satu wujud dari status manusia 

sebagai makhluk sosial adalah terbentuknya organisasi.  

Organisasi adalah hubungan yang terpolakan di antara orang-orang 

yang berurusan dengan aktivitas-aktivitas ketergantungan yang diarahkan pada 

satu tujuan tertentu (Wexley dan Yuki 2003:13). Dengan demikian inti dari 

organisasi adalah sekumpulan orang dengan aktivitas tertentu dan  berinteraksi 

satu dengan lainnya. Hubungan antar individu yang terpolakan dalam bentuk 
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saling ketergantungan dalam suatu struktur tertentu membutuhkan media 

interaksi yang disebut  komunikasi. 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita  

atau informasi dari seseorang  ke orang lain (Thoha 2004:167). Komunikasi 

amat penting peranannya dalam kehidupan organisasi. Sebagaimana 

dikemukanan oleh Katz dan Kahn,  komunikasi adalah suatu proses sosial 

yang mempunyai relevansi terluas di dalam mengfungsikan setiap kelompok, 

organisasi, atau masyarakat (Thoha 2004:184).  Senada dengan hal tersebut, 

Suardi (2003:106) menyatakan bahwa komunikasi merupakan unsur 

terpenting dalam organisasi. 

Komunikasi adalah kunci dalam interaksi antar pihak atau antar 

individu di dalam organisasi, baik dalam proses pengambilan keputusan, 

pelaksanaan keputusan, sampai dengan evaluasi atas keputusan tersebut. 

Studi-studi tentang perilaku manajerial menunjukkan bahwa bagian terbesar 

waktu manajer dalam kerja digunakan untuk komunikasi dengan orang lain 

(Burns 1954 dan Kelly 1964 dalam Wexley dan Yuki 2003).  Terry 

(2003:144) menyebutkan, bahwa dua pertiga waktu manajer dipakai untuk 

berkomunikasi. 

Untuk membedakan komunikasi organisasi dengan komunikasi di luar 

organisasi adalah struktur hirarki yang merupakan karakteristik dari dari setiap 

organsisasi. Organisasi  merupakan struktur koordinasi yang terencana yang 

formal, melibatkan dua orang atau lebih, dalam rangka mencapai tujuan 

bersama (Robbins 2002).  Suatu struktur organisasi cenderung untuk 
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mempengaruhi proses komunikasi, dengan demikian komunikasi antara 

bawahan dan atasan sangat berbeda dengan komunikasi di antara sesamanya 

(Thoha 2004:187). 

Di dalam organisasi dikenal dengan struktur formal dan struktur 

informal, maka dalam organisasipun  dikenal dengan komunikasi formal dan 

informal. Komunikasi organisasi formal mengikuti jalur hubungan formal 

yang tergambar di dalam susunan atau struktur organisasi, adapun komunikasi 

organisasi informal arus informasinya sesuai dengan kepentingan dan 

kehendak masing-masing pribadi yang ada dalam organisasi tersebut. Proses 

hubungan  komunikasi informal tidak mengikuti jalur struktural  formal 

organisasi.  

Struktur formal adalah karakteristik komunikasi dalam organisasi, 

dengan demikian  membicarakan komunikasi organisasi berarti  secara 

implisit  membicarakan proses komunikasi dalam tatanan struktur formal 

tersebut, baik dalam dimensi vertikal, dimensi horisontal, dan dimensi luar 

organisasi. Meskipun demikian, karena organisasi adalah kumpulan orang 

sebagai makhluk sosial maka komunikasi antar pribadi yang bersifat informal 

tak bisa dipisahkan dari kehidupan berorganisasi, bahkan bisa jadi sangat 

mempengaruhi eksistensi organisasi tersebut. Thoha (2004:172) menyatakan, 

bahwa tiga unsur pokok dalam komunikasi di dalam organisasi adalah 

informasi, proses komunikasi organisasi, dan komunikasi antar pribadi.  

Terry (2003:146) menyebutkan bahwa komunikasi mengandung arti  

yang lebih luas dari sekedar mengatakan dan menuliskan sesuatu. Di 



40 

 

dalamnya juga tercakup suatu pengertian. Komunikasi juga dilakukan 

berdasarkan pengaruh perilaku. Berita atau informasi  berasal dari luar atau 

eksternal, tetapi pengertiannya tidak demikian. Persepsi seseorang, persepsi 

orang terhadap orang lain, dan persepsi terhadap dirinya sendiri berpengaruh 

terhadap interpretasi berita dan sikap yang diambilnya. Dengan demikian 

komunikasi berpengaruh dan dipengaruhi oleh perilaku individu di dalam 

organisasi tersebut.   

Herbert dan Simon yang meninjau komunikasi dari keputusan yang 

diambil dalam organisasi menyatakan bahwa ”setiap pertanyaan yang harus 

dipertanyakan dalam setiap proses administrasi ialah bagaimanakah  suatu 

keputusan itu dapat mempengaruhi setiap orang, jawabnya, tanpa komunikasi  

keputusan itu tidak dapat mempengaruhi mereka” (Thoha 2004:186). Hal ini 

mengandung pengertian pokok, bahwa pengambilan keputusan dan 

komunikasi sebenarnya adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan berorganisasi. Keputusan organisasional tidak akan bermakna apa-

apa apabila tidak   dikomunikasikan secara efektif. Selain itu proses 

pengambilan keputusanpun membutuhkan komunikasi, terutama untuk 

pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama atau 

berkelompok, baik dalam bentuk rapat ataupun bentuk-bentuk koordinasi 

lainnya.  
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

Pendekatan dan Rancangan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang 

mendalam mengenai bagaimana  proses pengambilan keputusan di Pendidikan 

Industri Kayu (PIKA) Semarang untuk  menangani atau mengelola pendidikan 

dan pelatihan. Data diperoleh dari latar yang alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung. Pemaknaan terhadap data tersebut hanya dapat 

dilakukan apabila diperoleh kedalaman atas fakta yang diperoleh. Agar hasil 

penelitian dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci serta dapat 

memperoleh data yang akurat dan mendalam dari fokus penelitian ini, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  

Pendekatan kualitatif dianggap sesuai untuk fokus penelitian ini karena 

peneliti ingin mendeskripsikan secara jelas tentang salah satu aspek   dalam 

kehidupan berorganisasi, yaitu pengambilan keputusan, khususnya bagaimana 

model  pengambilan keputusan dan teknik pengambilan keputusan dan   

implikasinya terhadap  organisasi secara menyeluruh. Pendekatan ini dipilih 

dengan beberapa alasan antara lain: (1) dianggap lebih dapat mengungkap, 

menemukan dan menggali fakta  sesuai dengan fokus penelitian;                    

(2) penelitian ini lebih bersifat induktif dalam arti berusaha menemukan 

permasalahan berdasarkan  data dan terbuka bagi penelitian lain; (3) penelitian 
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dilakukan dalam situasi yang wajar dan mengutamakan data yang bersifat 

kualitatif.  

Prinsip penelitian kualitatif menekankan bahwa setiap temuan 

(sementara) dilandaskan pada data, sehingga temuan itu akan semakin  

tersahihkan sebelum dinobatkan sebagai teori (Alwasilah 2003:102). Desain 

penelitian kualitatif berfokus pada fenomena tertentu yang tidak memiliki 

generalizability, dan comparability, tetapi memiliki validitas internal dan 

contextual understanding. Apa yang dilakukan (action) peneliti untuk 

mencapai tujuan penelitian itu pada garis besarnya ada empat, yaitu              

(1) membangun keakraban dengan responden; (2) penentuan sampel;             

(3) pengumpulan data, dan (4) analisis data.  

Penelitian ini tidak sekedar menyangkut pengetahuan yang 

dibahasakan (proporsional knowledge), melainkan juga menyangkut 

pengetahuan yang tak dibahasakan (tacit knowledge), yang hampir tak 

mungkin diperoleh lewat pendekatan rasionalitas (Lincoln dan Guba dalam 

Alwasilah 2003:103). Sementara Nasution (1996:8) menyebutkan kedua jenis 

pengetahuan itu dengan istilah yang sedikit berbeda, yaitu pengetahuan yang 

eksplisit, yang nyata, dan ada pula pengetahuan tacit, yang sukar diamati. 

Pengetahuan eksplisit dapat dikomunikasikan melalui bahasa, tetapi 

pengetahuan tacit walaupun diketahui oleh orang dalam bahkan dianggap 

wajar dan biasa oleh yang bersangkutan tidak dapat diterangkan dan diuraikan. 

Peneliti hanya dapat mengetahuinya dari tafsiran atau inferensi dengan berada 

cukup lama dikalangan orang yang diselidikinya. Adapun kebenaran hasil 
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penelitian lebih banyak didukung melalui kepercayaan  (trustworthiness) 

berdasarkan konfirmasi hasil oleh pihak-pihak yang diteliti (Sudjana 1989:7) 

Menurut Moleong (2002: 4-8) ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain: 

1) dilakukan pada latar belakang yang alamih atau pada konteks dari 
suatu keutuhan; 

2) peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain   merupakan alat 
pengumpulan data utama;  

3) menggunakan metode kualitatif;  
4) analisa data secara induktif; 
5) bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-

kata dan gambar dari pada angka; 
6) teori dari dasar; 
7) lebih mementingkan proses dari pada hasil; 
8) adanya batas yang ditentukan oleh fokus; 
9) adanya kriteria khusus untuk keabsahan data; 
10) desain bersifat sementara yang secara terus menerus disesuaikan 

dengan kenyataan dilapangan; 
11)  hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. 

 
Penelitian ini dirancang dengan menggunakan studi kasus (case study). 

Bogdan dan Biklen (1990:72) menyatakan bahwa studi kasus adalah kajian 

yang rinci atas suatu latar atau atau orang subyek atau tempat penyimpanan 

dokumen atau peristiwa tertentu. Penelitian dalam studi kasus berusaha 

menelaah sebanyak mungkin data mengenai subyek yang diteliti secara 

seksama. Dilihat dari tujuannya, studi kasus adalah untuk memberikan 

gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter 

yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-

sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.  

Menurut Harton & Hunt (dalam Muhadjir 2002:56), studi kasus  

dibedakan menjadi retrospektif dan prospektif. Studi kasus retrospektif adalah 

studi dengan obyek berupa penyimpangan-penyimpangan antara lain broken 
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home, kemiskinan, perilaku sosial atau antisosial, intelegensi rendah, dan 

sebagainya. Studi kasus prospektif mengambil obyek perkembangan normal, 

baik individu, kelompok atau satuan sosial seperti kehidupan budaya, politik, 

lembaga kerja dan sebagainya. Studi kasus prospektif digunakan untuk 

keperluan penelitian, mencari kesimpulan, dan diharapkan ditemukan pola, 

kecenderungan, arah, dan sebagainya, yang dapat digunakan untuk membuat 

perkiraan-perkiraan perkembangan masa depan.   

Secara umum penelitian menggunakan rancangan studi kasus dapat 

digolongkan menjadi tiga, yaitu (1) sejarah organisasi, (2) observasi, (3) 

sejarah hidup (Bogdan dan Biklen 1990). Studi kasus observasi adalah 

penelitian terhadap suatu bagian-bagian dalam organisasi yang bisa 

merupakan suatu   kegiatan atau peristiwa di suatu tempat dan satu kelompok 

orang yang sedang bekerja sama. Di dalam penelitian ini dituntut  adanya 

keterlibatan dari seorang peneliti.  Studi kasus sejarah organisasi memutuskan 

perhatian pada organisasi tertentu pada kurun waktu tertentu untuk menelusuri 

perkembangan dari suatu organisasi. Sedangkan penelitian studi kasus sejarah 

hidup yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif mengumpulkan sejarah 

atau riwayat hidup dari seseorang.  

Dari penggolongan studi kasus menurut Bogdan dan Biklen, maka 

penelitian ini termasuk dalam rancangan studi kasus observasi. Sedangkan bila 

dilihat dari pandangan Harton & Hunt,   maka studi kasus dalam rancangan 

penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai studi kasus prospektif. Apabila 

kedua pandangan tersebut digabungkan maka studi kasus dalam penelitian ini 
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termasuk studi kasus observasi prospektif. Adapun kasus yang ditetapkan 

adalah bagaimana model  pengambilan keputusan dan teknik pengambilan 

keputusan di Pendidikan Industri Kayu (PIKA) Semarang.  

 

Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Peneliti adalah instrumen utama penelitian kualitatif, oleh karena itu 

peneliti wajib hadir di lapangan. Sebagai instrumen penelitian utama, peneliti 

harus hadir  secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data. Dalam 

memasuki lapangan, peneliti harus bersikap hati-hati terutama dengan 

informan kunci agar tercipta suasana yang mendukung keberhasilan dalam 

pengumpulan data. 

Peneliti kualitatif harus menyadari benar bahwa dirinya merupakan 

perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis data dan sekaligus 

menjadi pelapor dari hasil penelitian (Ekosusilo 2003). Karena itu peneliti 

harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan. 

Hubungan baik antara peneliti dengan subyek penelitian baik sebelum, selama,  

maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama keberhasilan 

pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan 

saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu 

kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh 

dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesan-kesan yang 

merugikan informan.  
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Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan harus diketahui/secara 

terbuka oleh subyek penelitian. Untuk maksud di atas maka sebelum 

penelitian dilakukan secara formal maka peneliti melakukan beberapa langkah 

yang diharapkan dapat meperlancar kegiatan penelitian, yaitu mengadakan 

pendekatan secara pribadi kepada Direktur PIKA Semarang yaitu Pater Drs. 

Yohanes Joko Tarkito, SJ yang memang sudah peneliti kenal dengan baik. 

Hubungan perkenalan yang baik ini ternyata sangat membantu peneliti untuk 

bisa melakukan penelitian di lembaga tersebut. 

Penelitian kualitatif mengharuskan peneliti sebagai instrumen kunci, 

konsekuensi psikologis bagi peneliti untuk memasuki latar yang memiliki 

norma, nilai, aturan dan budaya yang harus dipahami dan dipelajari oleh 

peneliti. Interaksi antara peneliti dengan subyek penelitian memiliki peluang 

timbulnya interes dan konflik minat yang tidak diharapkan sebelumnya. Untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka peneliti 

memperhatikan etika penelitian. 

Ekosusilo (2003:56) menyebutkan berbagai prinsip etika penelitian 

yang harus diperhatikan, yaitu:  (1) memperhatikan, menghargai dan menjunjung 

tinggi hak-hak dan kepentingan informan; (2) mengkomunikasikan maksud 

penelitian kepada informan; (3) tidak melanggar kebebasan dan tetap menjaga 

privasi informan; (4) tidak mengeksploitasi informan; (5) mengkomunikasikan 

hasil laporan (hasil) penelitian kepada informan atau pihak-pihak yang terkait 

secara langsung dalam penelitian, jika diperlukan; (6) memperhatikan dan 

menghargai pandangan informan; (7) nama lokasi; (situs) penelitian dan nama 
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informan tidak disamarkan karena melihat sisi positifnya, dengan seijin informan 

waktu diwawancarai dipertimbangkan secara hati-hati segi positif dan negatif 

informan oleh peneliti; dan (8) penelitian dilakukan secara cermat sehingga tidak 

mengganggu aktivitas subyek sehari-hari. 

  

C.  Lokasi dan Latar Penelitian 

1.  Sejarah  

Pendidikan Industri Kayu (PIKA) adalah sebuah lembaga 

pendidikan kejuruan industri kayu di bawah pengelolaan Yayasan 

Kanisius. Cikal bakal PIKA adalah sebuah bengkel kayu bernama “Kebun 

Kaju”  yang dirintis pada tahun 1953,  tepatnya tanggal 25 Maret 1953 

(PIKA 2004:17). Perintisnya adalah Br. Joseph  Haeken, SJ dibantu oleh 

23 orang karyawan. Bengkel ini didirikan untuk menangani perbaikan dan 

pengadaan perabot dan bangunan karya Misi yang banyak mengalami 

kerusakan seputar perang kemerdekaan RI. Kemudian PIKA berkembang 

menjadi pemasok permebelan bagi sekolah-sekolah, rumah tangga, kantor-

kantor, dan tempat ibadah di seputar Jawa Tengah. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan industri kayu di di 

Indonesia, pada tahun 1970 “Kebun Kaju” menyelenggarakan pendidikan 

pendidikan perkayuan “Sekolah Teknik Kebun Kaju”, di samping 

mengembangkan kegiatan produksi. Lembaga inilah yang kini dikenal 

sebagai Pendidikan Industri Kayu atau PIKA, yang ditetapkan pada 

tanggal 30 Juli 1971 . PIKA  berkembang menjadi Unit Produksi (bengkel 

latihan I) dan unit sekolah (bengkel Latihan II).  

Sekolah resmi berdiri tahun 1972 untuk tingkat I, dan kemudian 

menjadi Sekolah Menengah Teknologi Industri Kayu atau SMTIK PIKA 

dengan lama studi 4 tahun. Pada tahun 2001 bersama dengan empat 

institusi pendidikan di Jawa, PIKA dipilih menjadi IGI (Indonesian-

German Institute) Center, suatu kerja sama Pemerintah Indonesia dan 
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Jerman untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin yang tidak 

mempunyai ketrampilan sehingga mempunyai akses untuk bersaing di 

tengah perekmbangan pasar global. Pada bulan Juli 2002 diputuskan untuk 

mengganti nama PIKA yang semula kependekan dari Pendidikan Industri 

Kayu Atas menjadi Pendidikan Industri Kayu.  

Mulai tanggal 1 Agustus 2002 PIKA   Semarang menerapkan 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000. Pada tanggal 28 Maret 

2003 PIKA Semarang menerima sertifikat ISO 9001:2000  melalui 

lembaga sertifikasi KEMA. 

Jenis pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh PIKA 

Semarang saat ini adalah: 

1) SMTIK-PIKA  

Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Industri Kayu 

(SMTIK)-PIKA adalah lembaga pelayanan pendidikan 

setingkat sekolah menengah atau disebut Program Pendidikan 

Tingkat I dengan lama pendidikan 4 tahun. 

2) LPMIK-PIKA  

Lembaga Pendidikan Manajemen Industri Kayu (LPMIK)-

PIKA adalah jenjang pendidikan Tingkat II (perguruan tinggi) 

yang bertujuan mempersiapkan teknisi tingkat menengah 

menjadi manajer produksi dalam industri kayu, dengan lama 

pendidikan 2 tahun. 

3) LPDI-PIKA  

Lembaga Pendidikan Desain Interior (LPDI) –PIKA adalah 

lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan desain 

dan interior dengan lama studi 4 semester, setingkat Diploma 

II. 

4) PPPIK-PIKA 

Pusat Pelatihan dan Pengembangan Industri Kayu (PPPIK) – 

PIKA  dibentuk sebagai antisipasi  terhadap pesatnya 
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perusahaan industri kayu akan tenaga ahli dalam bidang 

perkayuan.  Pelatihan dilakukan di PIKA atau model “in house 

training” di perusahaan. Bentuk-bentuk pelatihan berupa: 

- seminar, lokakarya, pelatihan; 

- penataran instruktur/guru SMK; 

- program magang (praktekan). 

Saat peneliti melakukan kegiatan observasi di lapangan, PIKA 

Semarang dipimpin oleh Pater Drs. Yohanes Joko Tarkito, SJ, M.A. 

sebagai direktur, yang oleh warga PIKA disebut pimpinan di era 

pengembangan (PIKA 2004:9). 

2. Letak Geografis 

PIKA Semarang menempati area yang cukup luas dan sangat 

strategis, terletak di Jln. Imam Bonjol  96 Semarang. Selanjutnya sejalan 

dengan begulirnya waktu, PIKA membuka unit di  Jl. Lingkar Taman 

Industri Blok A 2 nomor 1 Kompleks Taman Industri Bukit  Semarang 

Baru, Jatibarang, Kecamatan Mijen, Semarang yang kemudian di sebut 

sebagai Kampus II. Lokasi di Jln. Imam Bonjol selanjutnya disebut 

sebagai Kampus Pusat PIKA, di mana seluruh kegiatan PIKA Semarang 

dikendalikan. 

 Fokus kegiatan dalam penelitian ini  di pusatkan di Kampus Pusat 

yang terletak di Jln. Imam Bonjol, mengingat beberapa hal, antara lain: 

- seluruh kegiatan dikendalikan dari lokasi ini; 

- seluruh  kegiatan pendidikan dan pelatihan dipusatkan di Kampus 

Pusat; 

- kegiatan manajerial, termasuk di dalamnya pengambilan-pengambilan 

keputusan,  sebagian besar dilakukan di Kampus Pusat. 
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D.  Data, Sumber Data, dan Instrumen Penelitian 

1.   Data 

 Sesuai dengan fokus penelitian, data yang akan dikumpulkan 

melalui penelitian ini adalah data yang berkaitan atau menggambarkan  

proses pengambilan keputusan, khususnya bagaimana model dan teknik 

pengambilan  keputusan dilakukan, serta kecenderungan-kecenderungan 

apa yang terjadi dalam kegiatan tersebut.  

Ada dua jenis data yang  dalam penelitian ini, yaitu dapat  dua 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk 

verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subyek 

(informan) berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan proses  

pengambilan keputusan. Sedangkan data sekunder bersumber dari 

dokumen-dokumen, foto-foto dan benda-benda yang dapat digunakan 

sebagai pelengkap data primer. Karakteristik data sekunder yaitu berupa 

tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto yang 

berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses pengambilan 

keputusan di PIKA Semarang.  

2.   Sumber Data 

 Nasution (1996) menyebutkan, data yang dikumpulkan dalam 

penelitian kualitatif bersifat verbal dan non verbal. Dalam kaitannya 

dengan hal tersebut, Ekosusilo (2003) menyebutkan bahwa sumber data  

dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manusia/orang dan 

bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subyek atau 
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informan kunci (key informants). Sedangkan sumber data bukan manusia 

berupa dokumen dan rekaman yang relevan dengan fokus penelitian, 

seperti gambar, foto, catatan rapat atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya 

dengan fokus penelitian. 

Penentuan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria: 

(1) subyek cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktivitas yang 

menjadi sasaran penelitian; (2) subyek yang masih aktif terlibat di 

lingkungan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian; (3) subyek yang 

masih mempunyai waktu untuk dimintai informasi oleh peneliti; (4) 

subyek yang tidak mengemas informasi, tetapi relatif memberikan 

informasi yang sebenarnya; dan (5) subyek yang tergolong asing bagi 

peneliti. 

Sehubungan dengan kriteria tersebut dan sesuai dengan fokus dan 

tujuan penelitian, maka pemilihan informan dilakukan secara purposif. 

Teknik sampling purposif (purposive sampling) digunakan untuk 

mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui 

penyeleksian dan pemilihan informan yang benar-benar menguasai 

informasi dan permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk 

menjadi sumber data yang mantap (Nasution 1996;  Ekosusilo 2003). 

Penggunaan sampling purposif memberi kebebasan peneliti dari 

keterikatan proses formal dalam mengambil sampel, yang berarti peneliti 

dapat menentukan sampling sesuai tujuan penelitian. Sampling yang 

dimaksudkan bukanlah sampling yang mewakili populasi, melainkan 
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didasarkan pada relevansi dan kedalaman informasi. Namun demikian 

pemilihan sampel tidak sekedar berdasarkan kehendak subjektif peneliti, 

melainkan berdasarkan tema yang muncul di lapangan.  Sebagai sebuah 

catatan, istilah sampling purposif ini masih debatable, sebagian pakar  

tidak menggunakan istilah ini, tetapi menggunakan istilah lain, yaitu 

informan, atau informan kunci (key informant).  

Dengan teknik purposif akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi 

informan kunci sebagai sumber data antara lain adalah : (1) Direktur PIKA 

Semarang; dan  (2) Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan. Dari informan 

kunci tersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari informan lainnya 

dengan teknik bola salju (snowball sampling). Teknik bola salju ini 

digunakan untuk mencari informasi secara terus-menerus dari informan 

satu ke yang lainnya, sehingga data yang diperoleh semakin banyak, 

lengkap dan mendalam. Teknik bola salju ini selain untuk memilih 

informan yang dianggap paling mengetahui masalah yang dikaji, juga cara 

memilihnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemantapan peneliti 

dalam mengumpulkan data. Penggunaan teknik bola salju ini baru akan 

dihentikan apabila data yang diperoleh dianggap telah jenuh (data 

saturation), atau jika data yang diperoleh tidak berkembang lagi sehingga 

sama dengan data yang telah diperoleh sebelumnya (point of  theoretical 

saturation) (Ekosusilo 2003). 

Berkaitan dengan teknik  bola salju tersebut di atas,  maka 

informan-informan berikutnya yang terpilih adalah (1) Bapak Totok 
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Susanto, Kepala Program D III; (2) Bapak Rushardiyono, Kepala Sub 

Divisi PPPIK; (3) Bapak Ir. Lucas Himawan, M.M., Kepala Bengkel 

Pendidikan;  (4) Bapak P. Mayang Antasari, Kepala Sub Biro Personalia; 

(5) Bapak Indo Wahyono, Kepala Sub Divisi PIKA BSB; dan (6) Bapak 

Y. Sasmito Kuncoro instruktur pada Bengkel Pendidikan dan Pelatihan. 

Pemilihan personal-personal tersebut di atas sebagai informan atau sumber 

data didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, nama-nama  

tersebut direkomendasikan oleh Pimpinan PIKA karena relevan dengan 

fokus penelitian atau data yang akan di gali. Kedua, personal-personal 

tersebut adalah pejabat-pejabat yang memegang posisi kunci pada Divisi 

Diklat.   

Dalam penelitian ini juga dilakukan pemilihan sampling secara 

internal (internal sampling), yaitu dengan mengambil keputusan 

berdasarkan gagasan umum mengenai apa yang diteliti, dengan siapa akan 

berbicara, kapan melakukan pengamatan dan berapa banyak dokumen 

yang direviu. Intinya sampling internal yang digunakan dalam penelitian 

ini ditujukan untuk mempersempit studi atau mempertajam fokus (Bogdan 

& Biklen dalam Ekosusilo 2003: 61). Teknik sampling internal tidak 

digunakan untuk membuat generalisasi, melainkan untuk memperoleh 

kedalaman studi dalam konteks dan fokus penelitian ini secara integratif. 

3.   Instrumen Penelitian 

Untuk dapat memahami makna dan penafsiran terhadap data yang 

diperoleh di tempat penelitian, dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan 



54 

 

langsung peneliti terhadap objek di lapangan. Oleh karena itu, instrumen 

dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci 

(Nasution 1996; Moleong 2002; Danim 2002; Muhadjir 2002; Sudjana 

1989). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Nasution (1996)   

menyebutkan bahwa peneliti disebut sebagai alat atau instrumen penelitian 

kualitatif karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Peneliti-sebagai-alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala 
stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna 
atau tidak bagi penelitian. Tidak ada instrumen lain yang dapat 
bereaksi dan berinteraksi terhadap demikian banyak faktor dalam 
situasi yang senantiasa berubah-ubah. 

2) Dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat 
mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

3) Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen 
berupa test atau angket  yang dapat menangkap keseluruhan situasi, 
kecuali manusia.  

4) Peneliti-sebagai-instrumen dapat segera menganalisis data yang 
diperoleh. 

5) Hanya manusia-sebagai-instrumen (human instrument) yang dapat 
mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada 
suatu saat dan segera menggunakannya sebagi balikan untuk 
memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, atau penolakan.  

6) Berbeda dengan penelitian kuantitaif, respon yang menyimpang 
atau aneh dalam penelitian kualitatif justru diperhatikan serta 
digunakan untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan 
pemahaman mengenai aspek yang diselidiki. 

  
Keuntungan peneliti sebagai instrumen kunci adalah karena 

manfaatnya yang responsive dan adaptable. Peneliti sebagai instrumen 

akan dapat menekankan pada keutuhan (holistic emphasis), 

mengembangkan dasar pengetahuan (knowledge-based expansion), 

kesegaran memproses (processual immediacy),  mempunyai kesempatan 

untuk mengklarifikasi dan meringkas (opportunity for clarification and 

summarization), serta dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyelidiki 
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respon yang istimewa/ganjil atau khas (explore atypical or idiosyncratic 

responses) (Ekosusilo 2003).  

Subjek penelitian ini adalah manusia dengan segala pikiran dan 

perasaannya serta sadar akan kehadiran peneliti. Karena itu peneliti 

beradaptasi dan menyesuaikan diri serta “berguru” pada mereka. 

Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan untuk menemukan makna 

dan tafsiran dari subjek tidak dapat digantikan oleh alat lain (non-human), 

sebab hanya penelitilah yang dapat mengkonfirmasikan dan mengadakan 

pengecekan anggota (member checks). Selain itu melalui keterlibatan 

langsung peneliti di lapangan dapat diketahui adanya informasi tambahan 

dari informan berdasarkan cara pandang, prestasi, pengalaman, keahlian 

dan kedudukannya. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menggali 

dan mengungkap fenomena atau realitas secara utuh, oleh sebab itu 

membutuhkan data yang komprehensif. Untuk memperoleh data secara 

holistik dan integratif serta memperhatikan relevansi data dengan fokus dan 

tujuan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga teknik, 

yaitu : (1) wawancara mendalam (in depth interview); (2) observasi partisipan 

(participant observation); dan (3) studi dokumentasi (study of documents). 

Tiga teknik tersebut merupakan tiga teknik dasar dalam penelitian kualitatif 

yang disepakati oleh sebagian besar penulis. 
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 Berikut ini akan dibahas secara rinci mengenai tiga teknik tersebut 

yaitu wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi. 

1. Wawancara Mendalam 

Penelitian kualitatif adalah sebuah interaksi simbolik yang 

melibatkan dua pihak, yaitu peneliti sebagai instrumen dan informan 

sebagai sumber data utama, dan wawancara adalah pola komunikasi yang 

dirasa fektif untuk dapat menggali dan menangkap informasi dari sumber 

data. Hampir semua pakar sependapat, bahwa wawancara merupakan 

teknik utama dalam metodologi kualitatif. Demikian pula dalam penelitian 

ini, teknik wawancara digunakan untuk menangkap makna secara 

mendasar dalam interaksi yang spesifik. Tujuan dari wawancara adalah 

untuk mengetahui apa yang terkandung di dalam pikiran dan hati orang 

lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tak dapat 

diketahui melalui pengamatan  atau observasi  (Nasution 1996:72).  

Sesuai dengan karakteristiknya, wawancara dalam penelitian 

kualitatif dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu wawancara tak 

berstruktur dan wawancara berstruktur. Dalam konteks yang sama, 

Ekosusilo (2003) membagi teknik wawancara menjadi tiga macam, yaitu: 

(1) wawancara tidak terstruktur (unstructured interview atau passive 

interview); (2) wawancara agak terstruktur (some what structured 

interview atau active interview); dan (3) wawancara sambil lalu (casual 

interview).  
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Kelebihan wawancara tidak berstruktur antara lain dapat dilakukan 

secara lebih personal yang memungkinkan diperoleh informasi sebanyak-

banyaknya. Kecuali itu, wawancara tidak terstruktur memungkinkan 

dicatat respon afektif yang tampak selama wawancara berlangsung, dan 

dipilah-pilahkan pengaruh pribadi peneliti yang mungkin mempengaruhi 

hasil wawancara, serta memungkinkan pewawancara belajar dari informan 

tentang budaya, bahasa, dan cara hidup mereka. Secara psikologis 

wawancara ini lebih bebas dan dapat bersifat obrolan sehingga tidak 

melelahkan dan menjemukan informan. 

Pada waktu melakukan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan-

pertanyaan dilakukan secara bebas (free interview) pada pertanyaan-

pertanyaan yang sifatnya umum. Selanjutnya dilakukan wawancara yang 

terfokus (focused interview) yang pertanyaannya tidak memiliki struktur 

tertentu, akan tetapi selalu berpusat pada satu pokok ke pokok yang lain. 

Wawancara ketiga yang bersifat sambil lalu  (casual interview) 

dilakukan apabila secara kebetulan peneliti bertemu informan yang tidak 

direncanakan atau diseleksi terlebih dahulu, misalnya warga lembaga yang 

sebelumnya tidak diperhitungkan terlebih dahulu. Cara wawancara juga 

dilakukan sesuai dengan keadaan sehingga sangat tidak terstruktur (very 

unstructured). Sedangkan kedudukan wawancara ketiga ini hanya sebagai 

pendukung dari metode wawancara yang pertama dan kedua. Contoh 

wawancara sambil lalu yang peneliti  lakukan antara lain  adalah 

wawancara dengan Bapak Heri dari  Quality Control. Wawancara itu 
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sendiri dilakukan tanpa perencanaan atau tidak sengaja, karena pada saat 

itu peneliti sedang melakukan observasi pada Bengkel Pendidikan, dan 

pada saat tersebut ada aktivitas yang cukup menarik, yaitu kontrol kualitas 

produk siswa SMTIK oleh Bagian Quality Control. Saat itu pula peneliti 

melakukan wawancara dalam bentuk yang tidak terstruktur. Meskipun 

hasil wawancara tidak dibuat dalam rekaman yang lengkap, tetapi dari 

wawancara semacam ini diperoleh  semakin banyak informasi berkaitan 

dengan aktivitas yang ada di PIKA, khususnya pada Divisi Pendidikan dan 

Pelatihan .  

Dalam memilih informan pertama, yang dipilih adalah informan 

yang setiap keputusan yang diambilnya mempunyai implikasi yang luas 

terhadap lembaga, di samping memiliki status tertentu. Direktur PIKA 

diasumsikan memiliki banyak informasi tentang lembaga yang 

dipimpinnya, dan Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan diasumsikan 

sebagai personal yang memiliki pengaruh yang besar dalam setiap langkah 

pengambilan keputusan. Karena itu Direktur PIKA dan Kepala Divisi 

Pendidikan  dipilih sebagai informan pertama untuk diwawancarai. 

Untuk melakukan wawancara yang lebih terstruktur terlebih dahulu 

dipersiapkan bahan-bahan yang diangkat dari isu-isu yang dieksplorasi 

sebelumnya. Dalam hal ini bisa dilakukan pendalaman atau dapat pula 

menjaga kemungkinan terjadinya bias (Moleong 1996). Dalam kondisi 

tertentu jika pendalaman yang dilakukan kurang menunjukkan hasil, maka 

dapat dilakukan pendalaman dengan saling mempertentangkan 
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(antagonistic probes). Namun demikian hal ini harus dilakukan secara 

persuasif, sopan dan santai. 

Untuk menghindari wawancara yang melantur dan menghasilkan 

informasi yang kosong selama wawancara, topiknya selalu diarahkan pada 

pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian. Wawancara dapat 

dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu, atau dapat pula secara 

spontan sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh informan, tetapi 

hampir semua wawancara dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu. 

Hal ini dilakukan karena prosedur yang ada di PIKA menuntut seperti itu.  

Untuk merekam hasil wawancara dengan seijin informan peneliti 

menggunakan alat bantu berupa  buku catatan dan mesin perekam (tape 

recorder, dan kamera). 

Yang perlu diperhatikan dalam penelitian kualitatif adalah status 

peneliti yang berusaha ”belajar” atau mempelajari subjek penelitian, 

dengan demikian perlu diperhatikan mengenai persoalan emic, yaitu 

bagaimana informasi atau data  yang kita dapatkan  adalah persepsi 

responden,  bagaimana responden memandang dunia dari segi 

perspektifnya, menurut pikiran dan perasaannya (Nasution 1996:71). 

Meskipun demikian informasi emic tidak dapat dipisahkan dari informasi 

etic (pandangan peneliti), mengingat manusia sebagai instrumen penelitian  

tidak ”bebas pendapat”, dan yang lebih penting lagi adalah adanya suatu 

kenyataan yang sangat esensial, bahwa penelitian itu sendiri adalah 

kegiatan yang ”bertujuan”.  
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Isu pokok yang digali melalui wawancara antara lain : (1) 

prosedur-prosedur baku dalam pengambilan keputusan rutin dan non rutin; 

(2) acuan-acuan dalam pengambilan keputusan rutin dan non rutin; (3) 

cara-cara pengambilan keputusan rutin dan non rutin; (4) teknik-teknik 

utama yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan; 

(5) upaya mengatasi atau memperbaiki keputusan yang ”salah” atau 

”keliru”; dan (6) cara mengukur tingkat efektivitas keputusan. 

Di dalam penggalian data di lapangan, peneliti menggunakan 

panduan berupa daftar pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan fokus 

penelitian dan isu pokok yang ingin digali, namun keputusan dan 

pengambilan adalah sesuatu yang sangat kompleks maka  pertanyaan-

pertanyaan yang peneliti susun dalam panduan mempunyai cakupan yang 

lebih luas dari hal-hal tersebut di atas, dengan asumsi bahwa sesuatu dapat 

dipahami dengan benar apabila dilihat dalam konteksnya. Berkaitan 

dengan konteks dan situasi ini maka peneliti jabarkan dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan yang masih berkaitan dengan pengambilan 

keputusan, antara lain tugas dan kewenangan  staf, komunikasi, pengaruh 

penerapan Sistem Manajemen Mutu, dan sebagainya.    

2. Observasi Partisipan 

Sesuai dengan fokus penelitian, teknik wawancara saja dirasakan 

tidak memadai untuk dapat mengekplorasi data dan informasi yang 

diinginkan, mengingat bahwa dalam penelitian ini unsur pengetahuan tacit 

relatif dominan. Pengambilan keputusan lebih banyak dipengaruhi hal-hal 
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yang bersifat personal, dan hal-hal semacam ini kadang-kadang tidak 

disadari oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu    ini  teknik observasi 

partisipan ini digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara 

yang diberikan oleh informan yang mungkin belum menyeluruh atau 

belum mampu menggambarkan segala macam situasi atau bahkan 

melenceng. Istilah lain dari observasi adalah pengamatan. Ridjal (2001:94) 

menyatakan bahwa pengamatan adalah salah satu metode utama di 

samping wawancara untuk mengumpulkan data. Pertimbangan 

digunakannya teknik ini adalah bahwa yang orang katakan, kadang-kadang 

berbeda dengan apa yang dilakukan orang tersebut.  

Observasi partisipan merupakan karakteristik interaksi sosial antara 

peneliti dengan subjek-subjek penelitian. Dengan kata lain, proses bagi 

peneliti memasuki latar dengan tujuan untuk melakukan pengamatan 

tentang bagaimana peristiwa-peristiwa (events) dalam latar saling 

berhubungan. Observasi partisipan dilakukan dalam tiga tahap, dimulai 

dari observasi deskriptif (descriptive observations) secara luas dengan 

melukiskan secara umum situasi yang terjadi di PIKA-Semarang. Tahap 

berikutnya dilakukan observasi terfokus (focused observations) untuk 

menemukan kategori-kategori, seperti model pengambilan keputusan, 

teknik pengambilan keputusan, dampak yang ditimbulkan baik berupa 

reaksi positif maupun negatif, tahap akhir setelah dilakukan analisis dan 

observasi berulang-ulang, diadakan penyempitan lagi dengan melakukan 

observasi selektif (selective observations). Semua hasil pengamatan dicatat 
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sebagai rekaman pengamatan lapangan (field note), yang selanjutnya 

dilakukan refleksi.  

Hambatan yang paling menyolok terjadi di dalam melakukan 

pengamatan adalah observasi pada proses pengambilan keputusan yang 

sifatnya individual. Kesulitan ini muncul karena  pengamatan pengambilan 

keputusan  individual hanya bisa bisa dilakukan secara efektif apabila 

peneliti selaku instrumen selalu mengikuti secara terus menerus kegiatan 

atau aktivitas dari para informan. Hal ini tidak bisa dilakukan karena 

berbagai keterbatasan yang ada, antar lain keterbatasan waktu, kesibukan 

para informan,  dan prosedur lembaga yang tidak memungkinkan untuk 

itu, meskipun sebenarnya peneliti sudah  mengusahakannya dengan cara 

meminta ijin khusus kepada Direktur PIKA. Namun karena berbagai 

faktor, maka pengamatan terhadap perilaku para informan dalam 

pengambilan keputuan tak bisa dilakukan. Yang bisa peneliti lakukan 

adalah pengamatan beberapa rapat dan koordinasi diantara para staf. 

3.  Studi Dokumentasi 

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber 

manusia atau human resources melalui wawancara dan observasi.  Namun 

demikian ada pula sumber bukan manusia, di antaranya dokumen. Studi 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber-sumber bukan manusia. Penggunaan studi dokumentasi ini 

didasarkan pada lima alasan yaitu (1) sumber-sumber ini tersedia dan 

murah (terutama dari segi waktu); (2) dokumen dan rekaman merupakan 
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sumber informasi yang stabil, akurat dan dapat dianalisis kembali; (3) 

dokumen dan rekaman merupakan sumber informasi yang kaya, secara 

kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya; (4)  sumber ini 

merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas; dan (5) 

sumber ini bersifat nonreaktif, sehingga tidak sukar ditemukan dengan 

teknik ini.   

Ada dua macam dokumen, yaitu dokumen resmi dan dokumen 

pribadi, namun sesuai dengan fokus penelitian dan konteks realitas, yang 

akan banyak dimanfaatkan adalah dokumen resmi. Meskipun pada 

hakekatnya   studi    dokumen  ”hanya”    sebagai   unsur penunjang, 

namun  studi dokumentasi dalam penelitian ini  menjadi sangat penting, 

mengingat konteks umum pengambilan keputusan seperti yang dimaksud 

dalam penelitian ini  adalah institusi yang menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2000. Perlu dikemukakan di sini bahwa kunci penerapan 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 adalah penggunaan dokumen 

(dalam arti khusus) sebagai sandaran manajemen.   Hal ini mengingat 

bahwa analisis dan pengambilan kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

adalah pemaknaan data dan informasi, dan makna hanya dapat diperoleh 

dalam kaitan antara informasi dan konteksnya (Nasution 1996:58; Danim 

2002:209). 

Sebagai sebuah metode pengumpulan data, studi dokumentasi  

sangat penting artinya  dalam penelitian kualitatif. Metode ini disamping 

dapat digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu melalui  penafsiran atas 
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dokumen itu sendiri, namun dapat pula digunakan untuk memperkuat atau 

sebaliknya memperlemah  data yang berasal dari wawancara dan 

observasi. Namun demikian, kedalaman pada studi dokumentasi  sangat 

tergantung pada berbagai hal, antara lain etika dan aturan lembaga.  

  

F. Etika Penelitian 

Peneliti ada di lapangan berada pada posisi ”tidak mempengaruhi 

situasi dan kondisi”,  tidak menggurui, tidak mengatur,  harus menggali data 

dalam ”natural setting”, memegang prinsip emic, dan keberadaannya tidak 

mengganggu (Nasution 1996). Sementara itu peneliti harus berada di lapangan 

dalam waktu yang relatif lama, serta harus mempunyai hubungan yang baik 

dengan sumber data dan pemegang otoritas lembaga. Pada sisi lain lembaga 

juga mempunyai aturan, kaidah,  dan norma, yang mau tidak mau juga harus 

dipahami dan diikuti oleh peneliti. Untuk dapat  menjaga dan 

mempertahankan kondisi  seperti tersebut di atas,  peneliti harus 

memperhatikan berbagai etika di dalam melakukan penelitian, khususnya 

ketika berada di lapangan saat melakukan   pengumpulan  data.  

Sebagai mana telah dikemukakan di depan, berbagai prinsip etika 

penelitian yang harus diperhatikan, yaitu:  (1) memperhatikan, menghargai 

dan menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan informan; (2) 

mengkomunikasikan maksud penelitian kepada informan; (3) tidak melanggar 

kebebasan dan tetap menjaga privasi informan; (4) tidak mengeksploitasi 

informan; (5) mengkomunikasikan hasil laporan (hasil) penelitian kepada 
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informan atau pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam penelitian, jika 

diperlukan; (6) memperhatikan dan menghargai pandangan informan; (7) 

nama lokasi (situs) penelitian dan nama informan tidak disamarkan karena 

melihat sisi positifnya, dengan seijin informan waktu diwawancarai 

dipertimbangkan secara hati-hati segi positif dan negatif informan oleh 

peneliti; dan (8) penelitian dilakukan secara cermat sehingga tidak 

mengganggu aktivitas subyek sehari-hari (Ekosusilo 2003:56). 

Aturan, kaidah atau norma yang ada di lembaga dan berbagai  etika 

dalam pengumpulan  data yang  diikuti dan ditaati oleh peneliti secara 

keseluruhan dapat memperlancar kegiatan peneliti di lapangan. Namun pada 

sisi lain, hal ini menimbulkan konsekuensi logis lainnya, yaitu keterbatasan 

atas kedalaman dan keluasan data yang diperoleh khususnya melalui studi 

dokumentasi, dan ini terjadi saat peneliti melakukan pengumpulan data di 

lapangan, yaitu di PIKA Semarang. 

Sebagai sebuah lembaga yang sangat tertib dalam menjalankan sistem 

administrasi,   sebenarnya sangat banyak dokumen lembaga yang bisa 

digunakan sebagai sumber data. Namun demikian hanya sedikit dokumen 

yang dapat dibawa keluar dari PIKA Semarang sebagai bahan studi, karena 

lembaga ini  mempunyai aturan yang ketat di dalam penggunaan dokumen 

internal oleh pihak luar. Akibatnya, tidak cukup  banyak dokumen yang dapat 

diperoleh sebagai data atau sumber data. Peneliti hanya memperoleh beberapa  

jenis dokumen, antara lain Bagan Struktur Organisasi, daftar nama karyawan, 

dan beberapa salinan  berbagai aturan atau prosedur yang ada di PIKA 
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Semarang seperti  Prosedur Meninggalkan Pekerjaan Pada Kerja, Prosedur 

Terlambat Masuk Kerja, Prosedur Menerima Tamu Pada Jam Kerja, dan 

sebagainya. Namun dokumen yang sedikit ini dirasa sudah  cukup untuk 

membantu mendeskripsikan  situasi dan kondisi yang ada di PIKA Semarang 

yang berkaitan  dengan fokus dan tujuan  penelitian.  

 

G.   Metode Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan 

penyusunan  transkrip interviu serta material lain yang telah terkumpul 

(Danim 2002:209). Dalam uraian yang lebih rinci, analisis data merupakan 

proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan 

analisis dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-

satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang 

bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis (Bogdan dan 

Biklen dalam Ekosusilo  2003). Data itu sendiri terdiri dari deskripsi-deskripsi 

yang rinci mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku. Dengan 

kata lain, data merupakan deskripsi dari pernyataan-pernyataan seseorang 

tentang perspektif, pengalaman atau sesuatu hal, sikap, keyakinan dan 

pikirannya serta petikan-petikan isi dokumen yang berkaitan dengan suatu 

program. 
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 Menurut Miles dan Huberman (Ekosusilo 2003) analisis data terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, 

penyajian data, dan  penarikan kesimpulan/verifikasi.   

1.   Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data sedemikiran rupa sehingga diperoleh kesimpulan 

akhir dan verifikasi. Peneliti melakukan pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi  data kasar yang 

muncul dari catatan-catan tertulis di lapangan. 

Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian 

berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sudah 

mengantisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak sewaktu 

memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan 

penelitian dan penentuan metode pengumpulan data. Selama pengumpulan 

data berlangsung sudah terjadi tahapan reduksi, selanjutnya membuat 

ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis 

memo. Proses ini berlanjut sampai pasca pengumpulan data di lapangan, 

bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap. 

Langkah selanjutnya mengembangkan sistem pengkodean. Semua 

data yang telah dituang dalam catatan lapangan (transkrip) dibuat 

ringkasan kontak berdasarkan fokus penelitian. Pengkodean dimaksudkan 

untuk memudahkan pemindaian  catatan lapangan yang berupa transkrip 
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wawancara dan hasil observasi  ke dalam pemaknaan data. Kode ini 

menjadi sangat penting artinya manakala ada pernyataan dalam transkrip 

dari satu informan dan informan lain mempunyai redaksi yang berbeda 

padahal maksudnya sama, atau sebaliknya ada redaksi yang hampir sama 

tetapi dalam konteks yang berbeda mempunyai yang arrti lain lagi.   Oleh 

karena itu peneliti tidak mereduksi data secara frontal, karena peneliti 

berasumsi bahwa apabila salah dalam melakukan reduksi data akan 

mempengaruhi pemaknaan terhadap kasus yang di teliti, kecuali data yang 

memang sama sekali tidak perlu.  Sebagi contoh, ada satu wawancara yang 

tidak peneliti tampilkan dalam bentuk transkrip karena jauh dari substansi 

atau fokus penelitian, namun demikian  menurut hemat peneliti semua 

wawancara dan aktivitas yang di lapangan selalu berguna untuk memberi 

gambaran yang lebih  menyeluruh terhadap fokus penelitian itu sendiri.   

Wawancara tersebut adalah wawancara dengan Pak Indo Wahyono, 

Kepala Sub Divisi PIKA Bukit Semarang Baru.  

2. Penyajian Data  

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang 

bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga 

dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah 

diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang 

kompleks menjadi sederhana namun selektif. 
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Data yang diperoleh dari penelitian ini berwujud kata-kata, 

kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf. Penyajian data yang paling sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks 

naratif. Namun disarankan agar data disajikan dalam matriks, grafik, 

jaringan dan bagan. Merancang deretan kolom-kolom sebuah matrik untuk 

data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus 

dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi  

Kegiatan analisis pada tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah 

pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat 

menemukan pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sejak 

pengumpulan data peneliti berusaha mencari makna atau arti dari simbol-

simbol, mencatat keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, dan alur sebab 

akibat yang terjadi. Dari kegiatan ini dibuat simpulan-simpulan yang 

sifatnya masih terbuka, umum, kemudian menuju ke yang spesifik. 

Kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data 

selesai. 

 

H.   Pengecekan Keabsahan Data 

 Pengecekan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan  didasarkan pada empat kriteria 

yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 
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kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability) (Moleong 

2002:173; Nasution 1996:114). 

1.   Derajad Kepercayaan   

Penerapan kriteria derajad kepercayaan atau kredibilitas 

(credibility)  pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan 

eksternal dari nonkualitatif.  Penerapan kriteria ini disebabkan oleh suatu 

kenyataan bahwa  instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah 

peneliti sendiri, sehingga sangat dimungkinkan dalam pelaksanaan di 

lapangan terjadi kecondongan purbasangka (bias). Untuk menghindari hal 

tersebut, data yang diperoleh perlu diuji kredibilitasnya (derajat 

kepercayaannya). 

Pengecekan kredibilitas atau derajat kepercayaan data perlu 

dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar-

benar telah sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi secara wajar di 

lapangan. Derajat kepercayaan data (kesahihan data) dalam penelitian 

kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria (nilai) kebenaran yang 

bersifat emic, baik bagi pembaca maupun bagi subjek yang diteliti. 

Untuk memperoleh data yang valid dapat ditempuh teknik 

pengecekan data melalui : (1) observasi yang dilakukan secara terus 

menerus (persistent observation); (2) triangulasi (triangulation) sumber 

data, metode dan penelitian lain; (3) pengecekan anggota (member check), 

diskusi teman sejawat (peer reviewing); dan (4) pengecekan mengenai 

kecukupan referensi (referential adequacy checks). Sementara itu dalam 
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bentuk yang sedikit berbeda, Ridjal (2003) menawarkan cara 

mempertahankan keauntentikan data yaitu dengan cara (1) triangulasi; (2) 

member check; (3) peer examination; (4) prolinged engagement. 

Pengujian terhadap kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan triangulasi sumber data dan pemanfaatan berbagai metode yang 

berbeda, serta member check. Triangulasi sumber data dilakukan dengan 

cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari informan yang satu dengan informan yang 

lainnya. Misalnya dari apa yang dikemukakan oleh Direktur PIKA 

ditanyakan lagi ke informan lain, misalnya ke Kepala Divisi Diklat, atau 

bahkan sampai ke instruktur. 

Metode triangulasi yang kedua ialah dengan  cara menggunakan 

beberapa metode yang berbeda untuk mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh. Misalnya hasil observasi dibandingkan 

atau dicek dengan interviu, kemudian dicek lagi melalui dokumen yang 

relevan. 

Pengecekan data dengan member check dilakukan pada subyek 

wawancara melalui dua cara. Cara pertama dilakukan langsung pada saat 

wawancara dalam bentuk penyampaian ide yang tertangkap peneliti saat 

wawancara. Yang  kedua dilakukan secara tidak langsung yaitu dalam 

bentuk penyampaian rangkuman hasil wawancara yang sudah dibuat oleh 

peneliti. Dalam hal ini tidak setiap fokus penelitian mendapat member 

check, namun pengakuan kebenaran data oleh pihak-pihak tertentu yang 
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representatif yang dianggap sumber informasi dari yang sudah 

diwawancarai dapat dianggap  memadai untuk mewakili sumber informasi 

saat dilakukannya  wawancara. 

2. Keteralihan  

Keteralihan atau transferabilitas (transferability) adalah berkaitan 

dengan seberapa jauh hasil peneltian (kualitatif) ini dapat digunakan dan 

diaplikasikan dalam situasi-situasi lain. Istilah ini dipakai karena di dalam 

penelitian kualitatif tidak dikenal adanya generalisasi. Keteralihan atau 

transferabilitas dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan cara 

“uraian rinci”. Untuk kepentingan ini peneliti berusaha melaporkan hasil 

penelitiannya secara rinci. Uraian laporan diusahakan dapat mengungkap 

secara khusus segala sesuatu yang diperlukan oleh pembaca, agar para 

pembaca dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh. Penemuan itu 

sendiri bukan bagian dari uraian rinci melainkan penafsirannya yang 

diuraikan secara rinci dengan penuh tanggung jawab berdasarkan 

kejadian-kejadian nyata. 

3. Kebergantungan  

Kebergantungan atau dependabilitas  dilakukan untuk 

menanggulangi kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana 

penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan dan pelaporan hasil 

penelitian. Hal itu dilakukan dengan suatu cara yang disebut audit trail, 

untuk itu diperlukan dependent auditor dan sebagai dependent auditor 

dalam penelitian ini adalah para pembimbing (Nasution 1996:119-120). 
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4. Kepastian 

Kepastian atau konfirmabilitas (confirmabilty) diperlukan untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh objektif atau tidak. Kriterium ini 

berasal dari konsep objektivitas dalam penelitian nonkualitatif (Moleong 

2002:174) Di dalam penelitian kualitatif, objektif atau tidaknya data  

bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, 

pendapat dan temuan seseorang. Jika telah disepakati oleh beberapa atau 

banyak orang dapat dikatakan objektif, namun penekanannya tetap pada 

datanya. Untuk menentukan kepastian data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengkonfirmasikan data dengan para informan atau para ahli. 

Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan pengauditan ketergantungan 

atau  dependabilitas (Moleong 2002:174; Nasution 1996:119-120). 

Perbedaannya jika pengauditan dependabilitas ditujukan pada penilaian 

proses yang dilalui selama penelitian, maka pengauditan konfirmabilitas 

ditujukan untuk menjamin keterkaitan antara data, informasi dan 

interpretasi yang dituangkan dalam laporan serta didukung oleh bahan-

bahan yang tersedia. 

Salah satu cara yang peneliti lakukan untuk mengetahui derajad 

kepastian dari data adalah dengan memberikan transkrip hasil wawancara 

kepada informan untuk dimintakan konfirmasi, apakah pernyataan-

pernyataan yang ada di dalam transkrip tersebut sesuai dengan apa yang 

dikehendaki, dipikirkan, dan diucapkan oleh informan saat melakukan 

wawancara. Namun langkah ini harus dilakukan secara hati- hati, sebab 
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sangat mungkin informan akan mengoreksi redaksi yang ada di dalam 

transkrip karena sebab-sebab tertentu, padahal sebenarnya redaksi tersebut 

sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh sebab itu menurut hemat 

peneliti  metode ini tidak boleh lepas dari metode lainnya khususnya 

metode triangulasi sumber data.  
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BAB IV 

PAPARAN DATA   

 

Paparan data  yang disajikan dalam bab ini adalah uraian data yang 

diperoleh melalui pengamatan, hasil wawancara, dan deskripsi informasi lainnya 

yang berasal dari dokumen, foto, dan rekaman audio. Uraian data ini 

menggambarkan keadaan alamiah penelitian di PIKA Semarang. 

Seperti dirumuskan pada Bab I,  tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan model pengambilan keputusan dan mendeskripsikan teknik 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan di PIKA 

Semarang. Dalam temuan di lapangan, peneliti mendapatkan gambaran yang lebih 

luas dalam aspek-aspek pengambilan keputusan kaitannya dengan 

penyelenggaraan kegiatan organisasi, dan hal ini sesuai dengan karakteristik dari 

penelitian kualitatif yang memungkinkan untuk menemukan hal-hal lain di luar 

tujuan semula, meskipun fokus penggalian atau eksplorasi tetap  diarahkan sesuai 

dengan tujuan penelitian semula. 

Untuk menggambarkan  hasil penelitian,   data disajikan atau dipaparkan  

menjadi beberapa bagian, yaitu: (1) level dalam struktur organisasi PIKA;           

(2) jenis-jenis rapat di PIKA;  (3) model pengambilan keputusan; (4)  teknik 

pengambilan keputusan;  (5) komunikasi dalam pengambilan keputusan;  dan (6) 

pengaruh penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000 terhadap 

pengambilan keputusan. 
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A. Level dalam Struktur Organisasi PIKA,   

Struktur organisasi PIKA dapat dilihat seperti pada Gambar 1,  adapun 

struktur secara lengkap  dapat dilihat pada lampiran 1.  

 
DIREKTUR 

KEPALA   KEPALA DIVISI 
OPERASI

KEPALA DIVISI 
DIKLAT 

SEKRETARIS  
UMUM 

KEPALA

PROGRAM 

KEPALA SUB 
DIVISI IMAM 
BONJOL

KEPALA SUB 
BIRO 
PEMASARAN

KA. SUB BIRO  

PEMBELIAN

KA. SUB BIRO  
KEUANGAN 

KA. SUB  BIRO 
PERSONALIA 

KA. SUBDIV

PPPIK

KEPALA SMTIK

KA. SUBDIV

BENGKEL 

KEPALA SUB 
DIVISI  BSB 

KEPALA SUB
DIVISI  PPIC 

 

 
Gambar 1. Struktur Organisasi PIKA Semarang 
  

 
Seperti halnya organisasi lainnya, struktur organisasi PIKA yang 

digambarkan dalam sebuah organigram menggambarkan  posisi jabatan,  garis 

komando, garis koordinasi, rentang kendali dan komunikasi. Berdasarkan 
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struktur organigram yang ada, jabatan-jabatan dalam organisasi PIKA 

dikelompokkan menjadi lima kategori atau level, yaitu (1) direksi; (2) 

manajer; (3) supervisor; (4)  pelaksana; dan (5) pembantu pelaksana.  

Termasuk dalam kelompok direksi adalah Direktur, Kepala Divisi 

Pendidikan dan Pelatihan,  Kepala Divisi Operasi,  dan Kepala Biro Umum. 

Sedangkan yang termasuk dalam tingkat manajer adalah jabatan di bawah 

Kepala Divisi atau Kepala Biro. Dalam lingkup Divisi Diklat, yang termasuk 

dalam level manajer adalah (1) Kepala Sub Divisi Pusat  Pengembangan dan 

Pelatihan Industri Kayu (PPPIK); (2) Kepala Program Akademi/Diploma III; 

(3) Kepala Sub Divisi Bengkel Pendidikan; dan (4) Kepala Sekolah Menengah 

Teknik Industri Kayu (SMTIK). Dalam lingkup Divisi Operasi, yang termasuk 

dalam  kategori  manajer adalah (1) Kepala Sub Divisi Operasi PIKA Bukit 

Semarang Baru; (2) Kepala Sub Divisi Production Planning and Inventory 

Control (PPIC); dan (3) Kepala Sub Divisi Operasi  Imam Bonjol.       

Sedangkan dalam lingkup Biro Umum  yang termasuk kategori manajer 

adalah (1) Kepala Sub Biro Pemasaran; (2) Kepala Sub Biro  Personalia; (3) 

Kepala Sub Biro  Keuangan; dan (4) Kepala Sub Biro Pembelian/Purchasing. 

Selain itu ada satu jabatan lagi yang termasuk level manajer, yaitu Sekretaris 

Direktur. 

Direksi dan manajer adalah jabatan-jabatan strategis, dan bisa 

disebut sebagai  penentu arah kebijakan institusi.  Hal ini dapat diketahui dari 

pernyataan Romo Drs.  Y. Joko Tarkito SJ, M.A. selaku Direktur PIKA, 
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ketika ditanyakan mengenai mengenai tanggung jawab dan  kewenangan 

masing-masing level dalam  organisasi, sebagai berikut : 

”Level yang menyangkut para manajer diberi porsi banyak untuk 
mengambil keputusan, karena mereka akan kena imbas terhadap 
pelaksanaan atas keputusan itu. Direksi yang ada di atasnya hanya 
memberi kaidah-kaidah umumnya saja, supaya tidak banyak 
melenceng. Baru kalau keputusan direksi, Direktur yang sungguh-
sungguh mengambil porsi banyak memutuskan  tanpa 
mengesampingkan data-data atau konsultasi dari bawahan” (W/QI-
1/2005). 
 
Pernyataan di atas diperkuat  oleh  ungkapan Bapak R.N. Among 

Subandi, Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan dengan redaksi yang sedikit 

berbeda, sebagai berikut: 

”Kalau sudah meyangkut pada hal-hal yang besar pengaruhnya bagi  
institusi, biasanya diputuskan sampai ke  level Direktur. Bisa saja saya 
sudah punya keputusan, namun biasanya tetap saya konsultasikan. 
Direktur mendukung atau memberikan  pandangan lain.   Bisa jadi, 
kalau Direktur menerima, keputusan semakin kuat. Tetapi bila tidak 
menerima, ya bagimana kita berbicara” (W/QI-2/2005). 

 
Di bawah kelompok manajer adalah kelompok supervisor. Yang 

termasuk dalam kategori supervisor adalah kepala bagian atau kepala sub biro, 

guru, dosen, instruktur,  wali kelas, penanggung jawab jurusan, kepala 

kelompok, dan pelaksana operasi. Sesuai dengan lingkup kegiatannya, kepala 

bagian  dapat disebut sebagai manajer lini, karena berhadapan langsung 

dengan para pelaksana. Di bawah kelompok supervisor terdapat kelompok 

dalam level pelaksana dan pembantu pelaksana, yaitu personal yang 

mengoperasikan atau mengerjakan secara langsung kegiatan-kegiatan 

produksi, dan level pelaksana ini kebanyakan berada di Divisi Operasi. 
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Sedangkan pembantu pelaksana ada di semua divisi. Yang termasuk dalam 

kelompok ini antara lain adalah tukang kebun dan petugas kebersihan. 

Meskipun di dalam struktur organisasi ada jabatan-jabatan  yang 

berada pada  level yang sama, namun dilihat dari fungsi dan beban kerjanya 

ada sedikit perbedaan ”strata” pada masing-masing jabatan tersebut.  Sebagai 

contoh, Kepala Sub Biro  Personalia adalah jabatan dengan kategori manajer, 

sama dengan jabatan Kepala SMTIK. Namun  dalam kenyataannya,   kedua 

posisi tersebut mempunyai strata yang berbeda.  Manajer pada lingkup Divisi 

Diklat lebih tinggi  bila dibanding dengan manajer pada Biro Umum.  Berikut  

pernyataan Pak P. Mayang Antasari, Kepala Sub Biro Personalia mengenai 

hal tersebut di atas:  

“Lebih tinggi Kepala Sub Divisi, meskipun levelnya sama-sama dalam 
kategori manajer. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Ini 
menyangkut beban kerja yang harus dipikul oleh orang dalam jabatan 
tersebut” (W/QI-7/2005). 

 

B. Jenis-Jenis Rapat Di PIKA  

Pendidikan Industri Kayu (PIKA) adalah lembaga pendidikan 

kejuruan yang  berbeda dengan banyak lembaga pendidikan lainnya.  PIKA 

dibagi dalam dua kegiatan utama dalam proporsi yang hampir sama, yaitu 

produksi dan diklat. Kegiatan produksi di wadahi dalam Divisi Operasi, dan 

kegiatan pendidikan dan pelatihan diwadahi di dalam Divisi Pendidikan dan 

Pelatihan. Sedangkan Biro Umum adalah unit pendukung operasi  kegiatan 

pendidikan dan pelatihan serta produksi. 
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Keunikan lain dari PIKA Semarang  adalah model  pembelajarannya. 

Siswa tingkat I sampai dengan III belajar praktek  di Bengkel Pendidikan, 

sedangkan siswa tingkat IV belajar di Bengkel Produksi serta  beraktivitas 

sebagaimana karyawan  produksi bekerja, termasuk jam belajarnya.  Jam 

belajar siswa dan mahasiswa PIKA disesuaikan dengan jam kerja industri, 

yaitu hari Senin sampai dengan Jumat mulai jam 07.00 dan berakhir pada 

pukul  15.30. Khusus hari Jumat jam belajar sampai pukul 16.00, karena 

istirahat siang lebih panjang.  Selain itu, siswa SMTIK tingkat I semester 2 

sampai dengan tingkat III  harus membuat benda yang harus laku dijual, 

bukan lagi praktek yang bersifat simulasi. Sedangkan siswa tingkat IV  

bekerja di Bengkel Produksi sebagaimana karyawan lain bekerja. Selain itu 

kurikulum dalam penyelenggaraan diklat juga  disusun sendiri oleh PIKA.  

Hal lain yang menjadi keistimewaan PIKA adalah fasilitasnya. Tidak 

seperti bengkel milik lembaga pendidikan lain yang biasanya mempunyai 

fasilitas terbatas, fasilitas dan sarana serta peralatan pada   bengkel pendidikan 

dan bengkel produksi di PIKA lebih menyerupai  pabrik serta  beroperasi 

dengan kebiasaan-kebiasaan  atau budaya industri.  

Meskipun dinyatakan bahwa PIKA adalah organisasi yang bergerak 

dalam bidang sosial berupa layanan pendidikan, namun institusi ini juga 

menjalankan prinsip-prinsip bisnis, dalam arti membuat hitungan untung-rugi 

dalam menjalankan aktivitasnya. Untung-rugi di sini tidak semata-mata 

diartikan sebagai keuntungan material (profit) semata, tetapi lebih mengarah 

kepada nilai atau value. Ada beberapa  hal yang mendasari pernyataan ini. 
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Pertama, institusi ini sebenarnya adalah organisasi sosial keagamaan yang 

pada mulanya adalah kegiatan misi yang menyediakan perlengkapan mebel 

untuk kegiatan ibadah dan kegiatan misi lainnya,  yang kemudian berkembang 

menjadi industri kayu dan lembaga pendidikan. Kedua, PIKA harus 

membiayai sendiri seluruh aktivitasnya dan juga harus  memperhitungkan 

biaya investasi yang ditanamkan, meskipun sebagian peralatan berasal dari 

bantuan, salah satunya melalui  Program IGI.    

PIKA mempunyai  dua  core bussiness, yaitu layanan pendidikan  dan  

industri kayu. Dengan dua core bussiness yang mempunyai  karakteristik 

sangat berbeda tersebut, maka masalah yang dihadapi manajemen PIKA 

menjadi lebih kompleks, yaitu masalah-masalah dalam bidang pendidikan dan 

masalah-masalah dalam industri kayu. Kompleksitas masalah yang dihadapi 

oleh PIKA tersebut disikapi dengan membuat wadah pengambilan keputusan 

berupa rapat-rapat,  terutama untuk keputusan yang bersifat mayor,  tanpa 

mengesampingkan wadah atau lembaga lain di luar rapat. Rapat ini diformat 

agar setiap orang  yang berada dalamnya dapat berpartisipasi aktif dan 

berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap orang 

terlibat  secara aktif dalam pengambilan keputusan.  

Model semacam ini paling tidak didapat empat  keuntungan. Pertama, 

akan semakin banyak orang yang akan ”mengamankan kebijakan”, karena  

ikut merumuskan keputusan. Kedua, setiap orang dapat selalu belajar untuk 

memutuskan solusi terbaik terhadap masalah yang dihadapi, baik masalahnya 

sendiri ataupun masalah pihak lain. Ketiga, satu unit atau personal dapat 
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memahami persoalan pihak  lain dengan lebih baik, sehingga dapat 

mengurangi resistensi di dalam komunikasi dan kerja sama antar unit.    

Keempat, setiap aspirasi mempunyai saluran-saluran  atau wadah, meskipun 

tidak semua aspirasi warga institusi dapat dipenuhi oleh manajemen. Di dalam 

literatur, metode pengambilan keputusan yang melibatkan lebih banyak orang 

ini  disebut dengan participative decision-making methods. 

Sesuai dengan level dan lingkup organisasi, di dalam organisasi  PIKA 

dikenal beberapa macam rapat, yaitu: 

(1) rapat manajemen;  

(2) rapat direksi; 

(3) rapat bagian; dan  

(4) rapat pleno.  

Rapat Direksi adalah rapat yang diikuti oleh pimpinan puncak 

institusi, yaitu Direktur, Kepala Divisi Operasi, Kepala Divisi Diklat, dan 

Kepala Biro Umum. Rapat manajemen adalah rapat yang diikuti oleh  staf  

dengan jabatan manajer ke atas, dan dipimpin langsung oleh Direktur. Peserta 

rapat manajemen adalah Direktur, Kepala Divisi Operasi, Kepala Divisi 

Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Sub Divisi PPPIK. Kepala Sub Divisi 

Bengkel Pendidikan, Kepala SMTIK, Kepala SubDivisi PPIC, Kepala Sub 

Divisi Operasi Imam Bonjol, Kepala Sub Divisi Operasi BSB, Kepala Sub 

Biro Personalia, Kepala Sub Biro Keuangan, Kepala Sub Biro  Pemasaran, 

dan Kepala Sub Biro  Pembelian. Rapat manajemen adalah rapat yang paling 

penting di PIKA, karena hampir semua keputusan strategis organisasi 
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diputuskan di sini. Mengenai rapat manajemen ini, dapat disimak ungkapan 

dari Pak  Totok Susanto, Kepala Program D III ketika ditanyakan mengenai 

level pengambilan keputusan, sebagai berikut:  

“.........secara umum itu kan yang paling tinggi rapat manajemen, 
untuk menentukan kebijakan seluruh tingkat. Kemudian di bawah 
itu ada Kepala Divisi, lalu dalam scope Kepala Divisi, selama tidak 
bersinggungan dengan divisi lain, maka dia berhak mengambil 
keputusan. Misalnya masalah teknis, bukan masalah organisatoris, di 
mana terkait dengan divisi lain lain, maka hal itu harus diambil 
keputusan di tingkat manajemen” (W/QI-3/2005)  

 
Rapat Bagian adalah rapat yang dilakukan di dalam suatu Divisi atau 

Biro, yang dipimpin oleh kepala unit masing-masing,  yaitu Kepala Divisi atau 

Kepala Biro dengan diikuti oleh  pejabat di bawahnya, yaitu Kepala Sub 

Divisi, Kepala Bagian, atau Kepala Kelompok. Sebagai contoh, rapat Divisi 

Pendidikan dan Pelatihan diikuti oleh Kepala Sub Divisi PPPIK, Kepala 

SMTIK, Kepala Program D III, Penanggung Jawab Jurusan, dan Wali Kelas. 

Ada lagi rapat yang dilaksanakan pada unit-unit terkecil. Sebagai contoh, 

dalam lingkup SMTIK ada rapat dewan guru. Dalam lingkup Sub Divisi 

Bengkel Pendidikan ada rapat instruktur, demikian juga untuk unit-unit 

lainnya. Diceritakan oleh Pak P. Mayang Antasari, Kepala Sub Biro 

Personalia  mengenai keberadaan  rapat pada bagian-bagian, sebagai berikut: 

“Ya, ada rapat satu bulan satu kali. Meskipun hanya sebentar, tetapi 
rutin dilaksanakan sebagi sistem koordinasi. Untuk di sini, tiap hari 
Jumat minggu keberapa saya lupa, tetapi untuk BSB setiap Selasa 
Minggu kedua” (W/QI-7/22006). 
 

Rapat-rapat ini dilakukan secara rutin, serta  ditetapkan dengan jadwal 

tertulis. Selain rapat rutin, ada juga rapat yang dilakukan secara insidental. 

Rapat seperti ini biasanya diselenggarakan apabila terdapat pekerjaan-
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pekerjaan yang tidak rutin, atau ada masalah-masalah yang harus segera 

dipecahkan. Menurut istilah yang digunakan oleh Direktur PIKA, masalah 

yang segera dipecahkan ini disebut dengan masalah urgen. Masalah urgen  

disamping mengandung makna penting dalam arti substansial, tetapi juga 

berkaitan dengan fungsi waktu, yaitu masalah yang harus segera  diselesaikan.    

Selain itu, rapat insidental ini bisa juga dilaksanakan untuk pekerjaan-

pekerjaan yang bersifat lintas sektoral atau lintas divisi.  

Pentingnya rapat sebagai wadah di dalam menjalankan sistem 

organisasi PIKA, dapat disimak penuturan Romo Drs. Y. Joko Tarkito, SJ, 

M.A. , Direktur PIKA Semarang: 

”.... sebenarnya kami ada rapat yang terjadwal. Idealnya keputusan itu 
diputuskan pada rapat yang terjadwal, dan diharapkan cukup. Kalau 
ada sesuatu yang urgen diputuskan di luar jadwal-jadwal rapat. Orang 
sukanya begitu. Orang itu kasarnya egois.  Kalau pada bagiannya ada 
satu hal yang harus dipecahkan,  orang itu kemudian menganggap 
bagiannya paling penting. Persoalan dalam bagiannya dianggap paling 
urgen.  Maka kalau  ada persoalan-persoalan yang ada di bagiannya  
maunya langsung diputuskan. Itu tidak baik. Kalau bisa tunggu rapat 
yang sudah dijadwalkan. Kalau sudah ada dalam rapat, ungkapkan 
semua persoalan yang ada untuk diputuskan waktu itu. 
Seringkali orang rapat tidak persiapan. Ketika ditanya tidak bicara, 
setelah rapat usai baru ingat ada ini ada itu,  ya tunggu rapat depannya. 
Salahnya tadi tidak omong. 
Keuntungan keputusan diambil pada pada rapat yang reguler itu 
masukan didengar banyak orang. Pikiran banyak orang lebih  baik 
dalam memutuskan sesuatu dari pada putusan satu dua orang. Apalagi 
dalam forum-forum formal, yang dengan ketenangan dan konsentrasi 
yang matang, itu lebih baik keputusan yang dihasilkan. Jadi keputusan 
yang urgen dan tidak urgen, reguler dan non reguler, jadi satu 
kesatuan”(W/QI-1/2005). 

 

Rapat pleno adalah rapat yang diikuti oleh seluruh warga PIKA. Rapat 

pleno biasanya  bersifat informatif. Rapat ini biasanya digunakan untuk  
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sosialisasi  kebijakan-kebijakan  yang harus diketahui oleh seluruh warga 

PIKA, misalnya sosialisasi penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO terhadap 

seluruh warga institusi.   

Selain rapat-rapat seperti yang disebutkan di atas, ada lagi   pertemuan 

yang melibatkan Direktur, dan dilakukan secara terjadwal.  Dalam jadwal 

tersebut  ditetapkan bahwa Direktur melakukan pertemuan dengan Kepala 

Divisi, juga pertemuan antara Kepala Divisi dengan staf di bawahnya yang 

berada dalam  dalam satu lingkup, dan pertemuan ini dilakukan secara rutin.  

Diceritakan oleh Pak R.N. Among Subandi, sebagai berikut:  

”Ada rapat staf, rapat manajemen, rapat internal antar Kepala Divisi 
dengan Direktur, nah dalam rapat antara Kepala Divisi dengan Direktur 
itu mencoba memutuskan sesuatu yang terkait dengan masalah divisi 
saya. Bisa jadi lintas divisi. Tetapi kalau yang sifatnya jelas, misalnya 
memutuskan sesuatu, katakanlah siswa. Siswa ini dikeluarkan kenapa. 
Kalau  hampir semua orang tahu bahwa dia melanggar peraturan yang 
sudah ada, kita cukup memberi tahu saja. Pelanggarannya sudah jelas. 
Tatapi kalau masih meragukan,  ada pertimbangan tertentu, kita rapat 
bersama”.(W/QI-2/2005) 

 
Berikut adalah salah satu bentuk jadwal rapat internal Divisi 

Pendidikan dan Pelatihan.  

Tabel 1. Jadwal Rapat Internal Divisi Pendidikan dan Pelatihan 

RAPAT MINGGU 
1 

MINGGU 
2 

MINGGU 
3 

MINGGU 
4 

TEM-
PAT 

Kadiv 
Diklat Dan 
Direktur 

Rabu, 

09.00–
10.30 

 Rabu, 

09.00–
10.30 

 Ruang 
Sidang 

Kadiv 
Diklat dan 
Kasubdiv 
Akademi 

 Senin, 
13.00-
14.00 

  Ruang 
Kadiv 
Diklat 
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Kadiv 
Diklat dan 
Kasubdiv 
Bengkel 
Pendidikan  

Rabu, 
13.00-
14.00 

 Rabu, 
13.00-
14.00 

 Ruang 
Kadiv 
Diklat 

Kadiv 
Diklat dan 
Kasubdiv 
PPPIK 

 Jumat, 
15.00-
16.00 

 Jumat, 
15.00-
16.00 

Ruang 
Kadiv 
Diklat 

Manajemen  Selasa, 
08.00-
selesai 

  Ruang 
Sidang 

Sumber: Divisi Pendidikan dan Pelatihan. 2005  

 

C. Model Pengambilan Keputusan di PIKA 

Pengambilan keputusan ialah proses pemecahan masalah dan 

penciptaan kejadian-kejadian dengan menentukan pilihan dari beberapa 

alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan. Pengertian ini mengandung beberapa substansi pokok, yaitu ada 

kebutuhan pemecahan masalah, ada proses atau langkah-langkah, ada 

beberapa alternatif-alternatif yang harus dipilih, ada ketetapan hati memilih 

satu pilihan,  ada tujuan pengambilan keputusan, dan ada prakiraan mengenai 

apa yang akan terjadi sebagai akibat atau konsekuensi dari pengambilan 

tersebut.  

Pengambilan keputusan ialah sebuah proses yang sadar tujuan, oleh 

karena itu sesederhana apapun, pasti menggunakan atau melalui suatu 

mekanisme  dan cara tertentu. Di dalam pembahasanan  tentang mekanisme  

dan cara mengambil keputusan, digunakan dua istilah, yaitu model 
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pengambilan keputusan dan teknik pengambilan keputusan. Model 

pengambilan keputusan adalah  bentuk skema, sebuah mekanisme, atau 

prosedur yang digunakan dalam analisis sistem kausal hubungan tindakan dan 

konsekuensi tindakan. Adapun teknik pengambilan keputusan adalah cara 

pemecahan masalah atau perencanaan  didasarkan pada penggunaan cara atau 

metode tertentu. Teknik dalam pengambilan keputusan lebih berkonotasi 

sebagai alat dalam  proses pengambilan keputusan.  

Model dalam pengambilan keputusan dikembangkan atas dasar asumsi 

bahwa keputusan didasarkan atas rasionalitas, artinya pelaku-pelaku 

manajemen adalah manusia yang berpikir secara rasional, meskipun dalam 

kenyataannya kadang berpikir dan  berperilaku  tidak rasional. Model 

rasionalitas memandang pengambil keputusan sebagai manusia rasional, di 

mana mereka selalu konsisten dalam membuat pilihan pemaksimuman nilai di 

dalam lingkup keterbatasan-keterbatasan tertentu.   

Pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas 

didasarkan atas asumsi-asumsi berupa kondisi yang sangat ideal. Kondisi ideal 

yang dituntut dalam pengambilan keputusan rasional merupakan kondisi 

lingkungan yang tidak memiliki faktor ketidakpastian (zero uncertainly), 

tentunya hal ini tidak realistis, karena bila anggapan dasar yang melandasi 

keputusan rasional adalah benar, maka manajer akan selalu dapat mengambil 

keputusan dengan tepat dan benar. Model rasional dikatakan sebagai model 

bersifat normatif (normative model) yang dianggap sebagai model yang ideal, 

namun bukan model yang sebenarnya dalam pengambilan keputusan. Oleh 
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karena itu berkembang  suatu model yang realistis, yang disebut dengan 

bounded rationality atau rasional yang dibatasi, dengan asumsi dasar bahwa 

manusia memiliki keterbatasaan rasionalitasnya, serta keterbatasan-

keterbatasan daya dukung untuk mengambil keputusan.  

Sebagai sebuah landasan di dalam penyusunan model pengambilan 

keputusan, dapat dikatakan bahwa rasionalitas yang dibatasi atau bounded 

rationality adalah dasar dari  kerangka mekanisme pengambilan keputusan di 

PIKA Semarang. Hal ini adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem 

manajemen mutu,  meskipun diakui pula bahwa proses pengambilan 

keputusan kadang dilakukan di luar asas rasionalitas. Sebagai sebuah 

alternatif,  pengambilan keputusan secara intuitif kadang masih dilakukan, 

meskipun secara institusional hal ini tidak dikehendaki.  

Temuan  dilapangan menunjukkan, bahwa pengambilan keputusan  

yang   berkembang dan berjalan di PIKA khususnya dalam pengelolaan 

pendidikan dan pelatihan  secara umum dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Manajemen PIKA membagi masalah menjadi beberapa klasifikasi. 

Berdasarkan karakteristik kegiatannnya, masalah dikelompokkan 

menjadi dua  macam, yaitu masalah rutin dan non rutin. Dilihat 

dari substansinya, masalah dibagi menjadi dua, yaitu masalah 

besar dan masalah kecil. Sedangkan dilihat dari urgensinya, 

masalah dibagi menjadi dua, yaitu  urgen dan tidak urgen.   

Mengenai hal ini dapat disimak pernyataan Direktur PIKA Romo 

Drs. Y. Joko Tarkito sebagai berikut: 
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”Ada, pembedaan itu rutin dan non rutin atau insidental. Rutin 
biasanya dibuat memo-memo, sesudah itu jalan. Kalau 
insidental adalah keputusan yang biasanya tidak seperti itu, 
mengacu pada level atasnya, lalu membuat keputusan baru.  
Lalu ada lagi pembedaan urgen dan non urgen. Ya, kita 
mengundang rapat khusus, ini (ada masalah) urgen, harus  
segera bisa diselesaikan” (W/QI-1/2005). 

 
Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Pak Totok Susanto, Kepala 

Program D III dengan  bahasa yang agak berbeda, sebagai berikut: 

”Kalau masalah  yang rutin sudah ada formulasinya, selagi ada 
pengambilan keputusan, lalu ada laporan tertulis kepada 
atasan, laporan tertulis itu tidak membuat dokumen baru, tetapi 
dari dokumen keputusan ini di CC (tindasan/tembusan) kepada 
pimpinan. Itu untuk hal-hal yang rutin, misalnya rencana ujian, 
dan sebagainya. 
Tetapi ada hal-hal yang tidak rutin, hal-hal yang mendadak, 
misalnya ada alumni datang, lalu kami  merasa penting bahwa 
dia dapat memberikan sharing pada adik-adik kelasnya, hal-
hal semacam ini kan tidak direncanakan dalam kalender 
akademik, maka seperti ini saya memberitahukan secara lisan 
kepada pak Among, persetujuan juga lisan, bisa lewat telepon. 
Karena dalam kasus semacam ini saya tidak bisa mengatakan, 
kamu besok datang lagi. Dia bisanya kan hari ini. Maka secara 
lisan saya laporkan, lalu ada persetujuan dari pak Among, 
kemudian acara berjalan tanpa ada dokumen tertulis, lalu nanti 
dalam pertemuan rutin dengan kepala Divisi, saya 
menyampaikan laporan itu secara tertulis” (W/QI-3/2005). 

 
Namun perlu dikemukakan di sini, bahwa pembagian tersebut 

tidak bersifat dikotomis, tetapi lebih pada penyikapan atau respon 

terhadap suatu masalah yang muncul. 

Dituturkan juga oleh Pak R.N. Among Subandi, Kepala Divisi 

Diklat , ketika ditanyakan pembagian masalah, sebagai berikut: 

”Sejauh ini belum tegas. Yang terjadi pada kami adalah, kalau 
masalah kecil seperti ini, tanggung jawabnya pada guru, ya 
selesaikan saja. Kalau tanggung jawabnya pada Kepala Divisi, 
langsung saja diselesaikan di tingkat Kepala Divisi.   Misalnya 
saja kalau di pelajaran praktek, merencanakan membuat 
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barang-barang jadi, levelnya yang memutuskan untuk 
pengaturan bahan-bahan siapa, ya Kepala Sub Divisi Bengkel 
Pendidikan. Tetapi kalau menjual barang, tidak bisa menjual 
sendiri. Harus lapor atasan. Harus lapor saya selaku Kepala 
Divisi, tidak bisa dia menjual sendiri hasil produknya” (W/QI-
2/2005). 

 

2. Manajemen mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 

melalui berbagai saluran yang ada sebagai bahan di dalam 

pengambilan keputusan.  

Dikatakan an oleh Pak R.N. Among Subandi: 

”Harus menggunakan informasi yang sebanyak-banyaknya. 
Satu orang memutuskan bisa menyebabkan kekeliruan. Kalau 
kita mengumpulkan informasi cukup banyak dari berbagai 
pihak, keputusan itu biasanya kok tidak banyak melesetnya. 
Misalnya kalau suatu saat Romo memutuskan sendiri tanpa 
konsultasi dengan divisi,  ada kemungkinan terjadi  kekeliruan, 
karena Romo tidak menguasai medan. Kepala Divisi yang tahu 
persis keadaan di lapangan. Misalnya mengenai kinerja  guru, 
prestasinya bagaimana, itu kan Kepala Divisi yang tahu. Kalau 
dia menilai berdasarkan subyektivitasnya saja, karena dia 
dekat dengan saya, ya keliru. Kalau saya,  disamping saya lihat 
sendiri kinerjanya, juga minta informasi dari teman-temannya. 
Semakin banyak informasi terkumpul hasilnya akan semakin 
bagus”. (W/QI-2/2005) 

 
Sumber informasi bukan hanya dari dalam organisasi, tertapi juga 

berasal dari luar organisasi, terkait dengan asumsi bahwa 

organisasi hidup dan tidak akan steril dari pengaruh lingkungan. 

Diceritakan oleh Pak Totok Susanto, Kepala Program Akademi 

sebagai berikut:   

”Kita punya perkumpulan alumni, kita punya hubungan baik 
dengan institusi pemakai lulusan kita, kita juga punya 
hubungan baik dengan lembaga-lembaga di luar negeri  
Berkaitan dengan pendidikan kita. Dalam hal keputusan-
keputusan jangka panjang, dan kita punya waktu untuk 
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mempergunakan, kita selalu meminta masukan-masukan dari 
mereka. Kita tidak berani mengambil keputusan tanpa 
meminta ide dan pendapat dari pihak-pihak lain” (W/QI-
3/2005).  

 
3. Melalui mekanisme yang ada, dibuat solusi atas masalah yang 

akan dipecahkan. Secara umum, mekanisme pengambilan 

keputusan di PIKA Semarang dapat digolongkan dalam dua 

kategori,   yaitu   (1) pengambilan keputusan melalui rapat;  dan 

(2) pengambilan keputusan individu sesuai dengan otoritas dan 

kewenangan masing-masing staf. 

Seperti dikatakan oleh Pak R.N. Among Subandi, Kepala Divisi 

Diklat, ketika ditanyakan tentang pengambilan keputusan individu 

dan kelompok, sebagai berikut: 

“Yang saya rasakan, fifty-fifty. Memang seringkali tanpa 
mengajak bicara mengambil keputusan, kemudian 
dikomunikasikan. Hanya seringkali karena dia mengambil 
keputusan sendiri, seringkali keputusan itu tidak sempurna.
Ada celah-celah, yang mestinya begitu, tidak begini. Saya 
sendiri merasakan seharusnya ini diambil dalam rapat direksi, 
ada beberapa kepala, kemudian bisa melihat permasalahannya, 
kemudian membuat keputusan, saya kira itu akan lebih tepat. 
Kalau sendiri, biasanya unsur-unsur subyektif itu seringkali 
masuk. Jadi yang sudah ada SOP-nya bisa individual, kalau 
belum ada, dibicarakan bersama” (W/QI-2/2005). 

 
Pengambilan keputusan kelompok dilakukan dalam rapat-rapat 

secara berjenjang, sedangkan pengambilan keputusan individu 

dilakukan oleh staf karena otoritas dan kewenangan yang 

dimilikinya  sesuai dengan level jabatan masing-masing staf 

tersebut.  
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4. Keputusan yang telah dirumuskan kemudian dikomunikasikan 

melalui berbagai saluran atau  media yang ada, antara lain dengan 

rapat berjenjang, pengumuman tertulis,  melalui jaringan 

komputer, atau melalui media lainnya.  

Seperti yang dituturkan oleh Pak R.N. Among Subandi, Kepala 

Divisi Diklat mengenai komunikasi hasil   keputusan: 

” Lewat rapat berjenjang. Misalnya keputusan yang paling 
tinggi adalah rapat manajemen, yang dihadiri kepala Divisi. 
Kemudian Kepala Divisi membuat rapat sendiri pada 
bagiannya, tetapi ada juga informasi yang disampaikan dengan 
pengumuman. Misalnya kabar mengenai libur. Kalau 
menunggu rapat berjenjang terlalu lama. Maka disampaikan 
lewat pengumuman. Hal-hal yang mendasar, sesuatu yang 
menjadikan nyawanya PIKA,   tidak cukup hanya disampaikan 
dengan pengumuman, disampaikan secara lisan.  Dalam hal 
seperti ini kita menggunaakan rapat secara berjenjang. 
Misalnya menegaskan kembali visi dan misi kita. Kalau 
disampaikan lewat pengumuman, orang tidak akan membaca”. 
(W/QI-2/2005). 

 

Pernyataan Pak Ir. Lucas Himawan, M.M., Kepala Bengkel 

Pendidikan menyiratkan hal serupa, ketika ditanyakan cara 

mengkomunikasikan  keputusan, sebagai berikut:  

 
“Biasanya forum, atau juga telepon” (W/QI-5/2005).  

 
 

Komunikasi dalam penyampaian hasil  keputusan ini bukan hanya 

mengarah ke bawah, tetapi juga ke atas, karena setiap keputusan 

yang dibuat oleh staf juga harus dilaporkan ke atasan, dan atasan 

harus mengetahui apa yang terjadi di dalam lingkup yang menjadi 
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tanggung jawabnya. Seperti yang dikatakan oleh Pak R.N. Among 

Subandi, Kepala Divisi Diklat:  

”Kita rapat bersama, kemudian membuat laporan. Ya kalau 
masalahnya itu berat ya tertulis. Tetapi juga laporan lisan” 
(W/QI-1/2005). 

 
Hal senada juga disampaikan oleh Pak Totok Susanto, Kepala 

Program D III, ketika ditanyakan mengenai komunikasi pelaporan, 

sebagai berikut:   

”Ada dua macam, yang pertama rapat setiap bagian, lalu yang 
kedua laporan  secara tertulis. Misalnya saya mengadakan 
perubahan jadwal karena ada ceramah ini, maka saya 
memberikan laporan perubahan jadwal itu secara tertulis 
kepada Kepala Divisi, lalu dalam pertemuan rutin Kepala 
Divisi dengan bagian-bagiannya saya melaporkan lagi. Kalau 
laporan hanya lisan, tidak tercatat, bisa berbahaya.  Bisa saja 
kami berkomunikasi  lewat telepon, tetapi formalnya  harus 
ada laporan tertulis”(W/QI-3/2005). 

 
Komunikasi ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan hirarki 

yang ada dan tidak boleh meloncat, kecuali untuk hal-hal yang 

bersifat urgen. Mengenai hal ini, dapat disimak petikan pernyataan 

Pak Totok Susanto  sebagai berikut: 

“Umpan balik berjenjang juga. Komunikasinya berjenjang dari 
atas ke bawah. Lalu reaksi itu  berjenjang juga dari bawah ke 
atas” (W/QI-3/2005).  
 
“Tidak baik ya, karena kalau meloncat itu ada yang di-by pass, 
jadi tidak baik. Kecuali untuk hal yang kritis, sangat urgen, 
baru itu terjadi. Misalnya sudah rapat berjenjang, dua kali, tiga 
kali,  tidak disampaikan ke atas, baru itu terjadi”. (W/QI-
3/2005). 
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Selain bentuk  komunikasi yang bersifat formal semacam rapat, 

juga digunakan bentuk komunikasi informal. Berikut petikan 

pernyataan  Pak P. Mayang Antasari,  Kepala Sub Biro Personalia: 

“Tetapi di sini komunikasi itu gampang. Di sini kondisi 
informalnya kuat. Kalau kita omong antar pribadi itu tetap 
enak, sehingga arus komunikasi menjadi cepat, tidak 
terhambat oleh birokrasi yang terlalu aneh” (W/QI-7/2006).     

 

5. Manajemen  melakukan pemantauan atas keputusan yang 

digulirkan melaui mekanisme umpan balik. Umpan balik ini 

digunakan oleh manajemen untuk melakukan koreksi dan 

perbaikan dalam kegiatan manajemen. Hal ini menjadi semakin 

penting ketika PIKA menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2000, di mana salah satu prinsipnya adalah perbaikan 

berkelanjutan.  Berikut pernyataan Pak Totok Susanto, Kepala 

Program  D III ketika ditanya tentang kontrol terhadap hasil 

keputusan, sebagai berikut:  

“Umpan balik berjenjang juga. Komunikasinya berjenjang dari 
atas ke bawah. Lalu reaksi itu  berjenjang juga dari bawah ke atas” 
(W/QI-3/2005).     

 
 

Selain pengambilan keputusan atas dasar rasionalitas dalam bentuk 

rasionalitas yang dibatasi  atau irasional,  pengambilan keputusan berdasarkan 

intuisi atau feeling kadang masih juga terjadi.  Pengambilan keputusan secara 

intuitif dianggap sebagai kebalikan dari   pengambilan keputusan secara 

rasional.  Meskipun pengambilan keputusan intuitif bukan sebuah tindakan 

yang keliru,  namun dalam kerangka  manajemen mutu,  secara  kelembagaan 
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model keputusan semacam ini tidak dikehendaki. Hal ini disebabkan adanya 

asumsi bahwa    model semacam ini lebih sulit dipertanggungjawabkan 

meskipun ada kemungkinan hasilnya lebih baik.  Ini dapat diartikan bahwa 

meskipun dari sisi kesadaran organisatoris dikehendaki sebuah model 

pengambilan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas 

dasar rasionalitas, namun karena pengambil kebijakan adalah manusia, maka  

cara berpikir, tingkat pengetahuan,  latar belakang pengalaman, dan ”apa” 

serta ”siapa”   si pengambil keputusan tersebut sangat besar pengaruhnya 

terhadap cara pengambilan keputusan.  Berikut pernyataan Romo Drs. Y. Joko 

Tarkito, SJ, M.A.,  ketika ditanyakan mengenai pengambilan keputusan 

menggunakan intuisi, sebagai berikut:  

” Ya, itu kenyataan masih jalan. Irrasionalitas masih jalan. Pemimpin 
karismatik itu irrasional, bisa hampir sama. Mereka digugu bukan 
karena tataran argumentasi rasional yang bisa diterima secara rasional 
juga. Misanya saya sebagai Romo, sangat berbahaya sekali menjadi 
pemimpin di sini. Karena orang jadi takut atau percaya. Opo 
omongane digugu. Apalagi kalau ditambah watak saya yang keras, 
lebih berbahaya lagi. Dan itu tidak cocok untuk kepemimpinan 
sekarang.  Jadi kepemimpinan yang kuat itu kuat dalam hal apa, 
mestinya kuat dalam kerja-kerja ini mestinya (sambil menunjuk pada 
tulisan yang menggambarkan prinsip-prinsip manajemen: memenej, 
membimbing, mengarahkan, merencanakan) (W/QI-1/2005). 

 

D. Teknik Pengambilan Keputusan 

Teknik pengambilan keputusan adalah cara pemecahan masalah atau 

perencanaan  didasarkan pada penggunaan cara atau metode tertentu. Banyak 

alat atau teknik yang tersedia berkaitan dengan penerapan manajemen mutu, 

antara lain analisis diagram Paretto, analisis perbandingan sepasang, analisis 

jaringan, teknik implikasi plus-minus, teknik pohon keputusan, pemrograman 
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garis lurus (linear programming), dan sebagainya. Meskipun   PIKA sudah 

menerapkan SMM ISO 9001:2000 sejak tanggal 1 Agustus 2002, namun 

dalam proses pengambilan keputusan  hampir tidak pernah menggunakan 

teknik-teknik khusus tersebut. Teknik yang banyak digunakan dalam 

pengambilan keputusan di PIKA adalah teknik brain storming atau curah 

pendapat. 

Teknik  brain storming digunakan pada  pengambilan keputusan 

dalam forum atau rapat, terutama keputusan-keputusan mayor yang 

menyangkut kebijakan organisasi. Berikut petikan pernyataan Pak Totok  

Susanto, Kepala Program D III ketika ditanyakan mengenai  teknik apa yang 

dipakai oleh manajemen PIKA dalam pengambilan keputusan, sebagai 

berikut: 

 ”Pada umumnya metode yang dipakai berupa brain storming, 
sumbang saran, di mana  peserta rapat mengemukakan data, kita 
saring, kemudian kita ambil keputusan bersama secara kolektif. 
Memang pada akhirnya pimpinan tertinggi itu  lebih mengetahui 
keadaan umum dai PIKA, memang seringkali apa yang sudah kita 
simpulkan melalui brain storming dipandang oleh pimpinan sebagai 
hal yang  belum tentu lebih baik. Karena, ya, kami yang di bawah 
tahu detail, tetapi pimpinan paling tinggi itu tahu generalnya. Ya 
seringkali kami tidak melihat apa yang dilihat pimpinan, maka 
dalam hal semacam itu pimpinan bisa mengatakan, ini ditunda dulu” 
(W/QI-3/2005).  

 
Pernyataan di atas mewakili pernyataan dari beberapa informan 

lainnya, meskipun dengan redaksi yang sedikit berbeda.  Kepala Divisi 

Pendidikan dan Pelatihan menyebut teknik  brain storming ini dengan istilah  

curah pendapat (W/QI-2/2005).  
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Teknik brain storming digunakan di dalam rapat-rapat,  dan 

manajemen PIKA  menggunakan teknik ini  untuk memecahkan masalah serta 

merencanakan kegiatan selanjutnya. Setiap peserta rapat dapat mengajukan 

masalah yang dihadapi serta alternatif pemecahannya. Peserta rapat yang lain 

selanjutnya akan menanggapi masalah tersebut, mengemukakan alternatif 

solusi, dan selanjutnya peserta rapat menyepakati pilihan-pilihan terbaik atas 

alternatif yang diusulkan, atau menggabungkan alternatif-alternatif tersebut 

menjadi sebuah solusi yang dianggap terbaik. 

Teknik brain storming digunakan untuk membantu menghasilkan 

beragam ide dan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Teknik ini efektif 

dalam mengurangi gangguan dan campur tangan dalam dalam pengambilan 

keputusan yang dihasilkan oleh kritik atau reaksi penilaian atas ide satu orang 

atau satu kelompok oleh pihak lain. Namun demikian meskipun pihak 

manajemen PIKA ”mengaku ” menggunakan teknik brain storming dalam 

mengambil keputusan di dalam rapat,  menurut hemat peneliti teknik ini tidak 

digunakan sepenuhnya, tetapi rapat atau koordinasi di PIKA lebih mirip 

diskusi terbuka atau curah pendapat, kemudian diambil kesimpulan atas 

alternatif-alternatif yang dianggap terbaik yang dikemukakan oleh peserta 

rapat.   

Selain menggunakan teknik  brain storming, PIKA juga pernah 

menggunakan metode lain, yaitu analisis  SWOT (strength-weakness-

opportunity-threat). Namun metode ini jarang digunakan, hanya digunakan  

untuk keputusan-keputusan yang bersifat strategis, misalnya menentukan 
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rencana jangka panjang. Teknik ini juga digunakan karena tuntutan 

institusional, misalnya  sebagai sebuah prasyarat kerja sama dengan pihak 

lain. Sebagai contoh, analisis SWOT digunakan  oleh manajemen PIKA untuk 

menentukan strategi dalam perencanaan  kegiatan pada  lingkup kerja sama 

dengan program Indonesian German Institute (IGI). Analisis SWOT  

digunakan karena pihak IGI mempersyaratkannya di dalam penyusunan 

bussiness plan implementasi kerja sama tersebut.  

 

E. Koordinasi dan Komunikasi dalam Pengambilan Keputusaan 

PIKA adalah organisasi sosial yang menjalankan prinsip-prinsip 

manajemen modern. Sebutan sebagai  organisasi sosial ini sebenarnya lebih 

didasari  oleh faktor sejarah organisasi, di mana organisasi ini pada mulanya 

adalah bengkel penggergajian kayu yang menangani perbaikan dan pengadaan 

perabot kayu untuk gereja, biara, dan sekolah-sekolah misi (PIKA 2003:17). 

Selanjutnya organisasi ini semakin berkembang ketika mulai dibukanya 

sekolah percobaan pada tanggal 10 Nopember 1968.  Tanggal 30 Juli 1971 

sekolah rintisan yang bernama Sekolah Teknik Kebun Kayu berubah menjadi 

Pendidikan Industri Kayu Atas (PIKA). PIKA berkembang menjadi unit 

produksi (Bengkel Latihan II) dan unit sekolah (Bengkel Latihan I),   hingga 

akhirnya PIKA seperti sekarang ini, menjadi institusi yang bergerak di bidang 

produksi dan pendidikan/pelatihan serta pelayanan jasa lainnya.  
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Gambar 2. Mahasiswa Jurusan Teknologi Industri Kayu Program D3 
PIKA sedang melakukan kegiatan praktek di Bengkel Produksi 

 
Kompleksitas masalah yang harus dihadapi PIKA tentu tidak 

sesederhana lembaga pendidikan lainnya, karena masalah yang dihadapi 

adalah masalah pendidikan dan masalah produksi, di mana karakter kedua 

bidang kegiatan tersebut sangat berbeda. Oleh karena itu meskipun telah 

disebutkan di atas bahwa rapat adalah  ”modus” utama  dalam proses 

pengambilan keputusan, namun sangat disadari oleh manajemen PIKA bahwa 

tidak semua aktivitas dan kebijakan dapat diputuskan keseluruhannya di 

dalam atau melalui rapat. Oleh karena itu diperlukan  lembaga  lain, yaitu 

koordinasi atau komunikasi antar lini atau unit. 

Koordinasi yang diartikan sebagai penggabungan dari bagian-bagian 

atau grup yang terpisah menjadi sebuah satuan kinerja adalah  salah satu pilar 

dari proses pengambilan keputusan di institusi. Koordinasi dapat dilakukan 

dalam bentuk rapat ataupun di luar rapat, namun istilah koordinasi tetap 

mengandung pengertian formal. Dalam hal ini, PIKA menggunakan kedua-

duanya untuk menjalankan roda organisasi, yaitu koordinasi dalam bentuk 
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rapat dan koordinasi di luar rapat. Koordinasi yang berbentuk  rapat adalah 

rapat manajemen, rapat direksi, pertemuan terjadwal antara Direktur dengan 

Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi, seperti telah dikemukakan di atas.  

Adapun  koordinasi di luar rapat  yang peneliti temui adalah koordinasi antara 

Kepala Sub Divisi PPPIK  dan Kepala Sub Divisi Bengkel Pendidikan berupa 

pertemuan langsung (3/OBS/KH/2005), koordinasi antara Kepala Divisi 

Operasi,  Kepala Program D III dengan Kepala Sub Divisi Operasi PIKA BSB 

(6/OBS/KH/2006) dan koordinasi antara Kepala Program D III/Penanggung 

Jawab Program IGI  dengan Kepala Divisi Operasi   yang dilakukan melalui  

telepon (W/QI-3/2005).  

 

 

Gambar 3. Koordinasi antara Kepala Sub Divisi PPPIK dengan Kepala 
Bengkel Pendidikan 

 

Bentuk komunikasi lain  yang dikembangkan dan berjalan dengan 

baik adalah komunikasi informal di antara warga institusi.  Komunikasi 

informal  yang menyangkut kegiatan organisasi  berjalan sebagai bagian dari 

budaya organisasi, dan terjadi dalam bentuk interaksi antar warga untuk 
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membicarakan atau mendiskusikan berbagai persoalan dan aktivitas 

organisasi. Komunikasi informal ini selanjutnya dianggap formal manakala 

dilakukan di dalam jam kerja atau dalam konteks “bekerja”. Contoh 

komunikasi semacam ini adalah pembicaraan antara Kepala Sub Divisi 

Bengkel Pendidikan dengan Kepala Bagian Personalia di dalam kantin 

kampus (W/QI-5/2005). 

Komunikasi “biasa” semacam  ini menjadi penting bagi organisasi, 

bahkan dilembagakan sebagai bagian dari budaya organisasi (corporate 

culture),  karena dengan jalan ini maka  organisasi dapat berjalan secara  

harmonis. Kaitannya dengan komunikasi informal yang dikembangkan 

menjadi “lembaga” pendukung proses pengambilan keputusan ini, dapat 

disimak penyataan Pak P. Mayang Antasari, Kepala Sub Biro  Personalia, 

sebagai berikut: 

“.... di sini komunikasi itu gampang. Di sini kondisi informalnya 
kuat. Kalau kita omong antar pribadi itu tetap enak, sehingga arus 
komunikasi menjadi cepat, tidak terhambat oleh birokrasi yang 
terlalu aneh” (W/QI-7/2006). 
 

Dalam redaksi dan konteks yang sedikit berbeda, Pak R.N. Among 

Subandi, Kepala Divisi Diklat  menyatakan sebagai berikut:  

“Ada, biasanya saya rapat dengan Kasubdiv dua minggu sekali, 
minimal satu bulan sekali. Kalau yang insidental, sewaktu-waktu 
saya bisa memanggil mereka. Tetapi karena kesibukan-kesibukan, 
kadang-kadang tertunda. Cara mengatasinya dengan berkomunikasai 
satu dengan lainnya. Karena kami cukup dekat, kita omong-omong 
lagi apa yang harus dipecahkan”.  
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Gambar 4.  Koordinasi antara Kepala Divisi Operasi,  Kepala Program     
D III dengan Kepala Sub Divisi Operasi PIKA BSB  

 

Sebuah keputusan di dalam institusi biasanya terkait dengan berbagai 

unsur yang ada di dalam institusi tersebut. Keputusan-keputusan yang 

dihasilkan  melalui mekanisme yang ada di dalam institusi harus disampaikan 

kepada pihak lain yang berhubungan secara langsung sebagai akibat dari 

keputusan tersebut, atau mungkin ada keputusan manajemen yang harus 

diketahui oleh seluruh warga institusi secara menyeluruh. Oleh sebab itu 

media komunikasi untuk menyampaikan hasil-hasil keputusan bukan hanya 

melalui rapat dan komunikasi-komunikasi yang bersifat lisan, tetapi juga 

menggunakan media lain berupa  pengumuman-pengumuman  tertulis. 

 Selain itu juga digunakan  jaringan   komputer yang dihubungkan satu 

dengan lainnya. Akan tetapi  komputer yang dihubungkan satu dengan lainnya  

tersebut baru sebatas digunakan untuk mengirimkan   hal-hal yang bersifat 
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informatif, belum berupa data atau informasi yang siap untuk dipakai sebagai 

bahan pengambilan keputusan. 

Komputer yang dihubungkan satu dengan lainnya sebenarnya adalah 

bagian  dari rencana institusi memberlakukan dan memberdayakan Sistem 

Informasi Manajemen (SIM). Namun diakui sendiri oleh warga intistusi 

bahwa penggunaan SIM sebagai pendukung proses pengambilan keputusan 

belum berjalan  dengan baik. Jaringan di sini baru sampai pada taraf dapat 

mengakses data antara satu pengguna dengan pengguna yang lain. 

 

F. Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 

PIKA mulai menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 

tanggal 11 Agustus 2002. Pada tanggal 28 Maret 2003, bersamaan   dengan 

perayaan keagamaan PIKA   mendapat sertifikat  ISO 9001:2000 melalui PT 

KEMA  Registered Quality Indonesia.    Sertifikasi ISO  di PIKA difasilitasi 

oleh program kerja sama antara Pemerintah Jerman dan Indonesia melalui 

Program Indonesian German Institute (IGI).  PIKA dipilih menjadi IGI Center 

untuk beberapa sekolah yang juga mendapat bantuan melalui IGI, yang 

disebut dengan  Sister.  

Pemberlakuan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 adalah 

bagian dari upaya manajemen PIKA untuk meningkatkan kinerja organisasi, 

di samping tuntutan  zaman, yaitu era globalisasi. PIKA  adalah lembaga yang 

“bermain” tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga mempunyai jaringan kerja 

sama dengan luar negeri baik secara langsung maupun tak langsung.   Bentuk 
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kerja sama dengan lembaga dari luar negeri secara tidak langsung antara lain 

melalui program IGI. Sedangkan bentuk program kerja sama dengan lembaga 

dari luar negeri secara langsung antara lain kerja sama dengan pengusaha dari 

Swiss dalam desain dan pembuatan mebel, yang kebetulan kerja sama tersebut 

dimulai saat peneliti ada di lokasi penelitian. Perlu  juga dikemukakan  di sini, 

bahwa pendiri PIKA adalah rohaniawan asal Belanda, yaitu Bruder Joseph 

Haeken, SJ, dan diteruskan oleh Br. Paul Weiderkehr, SJ yang berasal dari 

Swiss. 

Penerapan SMM ISO 9001:2000 diakui oleh manajemen PIKA 

mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam proses pengambilan 

keputusan.   Hal ini mengingat bahwa salah satu dari delapan prinsip dasar 

ISO 9001:2000 adalah pendekatan fakta dalam pengambilan keputusan 

(factual approach to decision making). Ini mengandung pengertian bahwa 

setiap pengambilan keputusan pada tingkatan apapun harus dilakukan 

berdasarkan pada analisis data dan informasi yang objektif.  

Meskipun manajemen PIKA belum menggunakan teknik-teknik 

tertentu di dalam melakukan analisis data, tetapi data atau informasi adalah 

landasan dari proses pengambilan keputusan, terutama untuk keputusan yang 

berupa kebijakan-kebijakan institusi. Dari apa yang peneliti lihat dan dalami, 

penyajian data dan informasi sebagai landasan pengambilan keputusan antara 

lain diwujudkan dalam  bentuk paparan laporan  dari peserta rapat, baik 

laporan tertulis maupun tidak tertulis.  
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 Besarnya pengaruh penerapan Sistem Manajenen Mutu ISO 9001: 

2000 dikemukakan oleh beberapa informan yang peneliti temui. Berikut 

adalah pernyataan Direktur PIKA ketika ditanyakan mengenai pengaruh 

penerapan  SMM ISO 9001: 2000 di PIKA, terutama dalam proses 

pengambilan keputusan, sebagi berikut: 

”Sifgnifikan sekali. Karena pekerjaan  manajemen adalah 
menimbang, dan kemudian  memutuskan, membuat keputusan. 
Institusi itu kan hidup dari keputusan-keputusan.  Yang dilakukan 
itu adalah sesuatu yang diputuskan. Sesuatu itu diputuskan baru 
dilaksanakan. Tidak boleh sesuatu itu dilakukan tanpa diputuskan 
dulu, mlaku sak karepe dewe. Itu adalah keputusan-keputusan 
parsial  yang tidak pada porsinya siapa yang memutuskan. Misalnya 
jadwal pembersihan. Jadwalnya ini, begini itu kan pernah 
diputuskan. Tidak bisa orang (maksudnya petugas kebersihan), ya 
ndak, kan saya sendiri. Lho, saya sendiri bagaimana. Apakah 
mandornya tidak membuat keputusan bersama dengan petugas untuk 
membuat jadwal kebersihan. Tidak kok,  ini terserah saya sendiri, 
nyatanya jalan.  Hal seperti ini tidak benar, tidak berlaku. Nanti 
kalau ada apa-apa  jadi tidak jalan. Kesehatan manajemen itu kalau 
semua itu penuh perencanaaan. Kalau kepleset masih bisa jagan” ( 
W/QI-1/2005). 

 
Ungkapan yang menyatakan bahwa penerapan SMM ISO 

mempunyai pengaruh yang signifikan juga disampaikan oleh  Pak Totok 

Iswanto, Kepala Program D III ketika ditanyakan mengenai hal yang sama, 

sebagai berikut:  

”Saya melihat pengaruhnya  besar sekali.  Prinsip ISO adalah 
melaksanakan apa yang ditulis, dan menulis apa yang 
dilaksanakan, sehingga keputusan-keputusan yang secara lisan, itu 
semakin dibatasi. Keputusan lisan itu susah, dan saya mengatakan 
bahwa keputusan semacam itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. 
Misalnya saja saya mengatakan sesuatu sekarang, lalu besok 
dilaksanakan, saya bisa mengatakan saya tidak mengatakan seperti 
itu. Berbeda dengan yang tertulis, maka semua menjadi jelas bagi 
saya, dan jelas bagi orang yanag akan melaksanakan. Bukan tidak 
ada sama sekali, masih ada, tetapi ruangnya dibatasi” (W/QI-
3/2005). 
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Pernyataan Pak Totok Susanto di atas menyiratkan satu hal  yang 

sangat penting dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000, 

yaitu  ”mengerjakan apa yang ditulis dan  menulis apa yang dikerjakan”. 

”Semboyan” ISO ini  menyiratkan dua hal. Pertama, setiap aktivitas 

manajemen harus taat asas, artinya taat terhadap aturan-aturan, prosedur, dan 

rencana yang telah ditetapkan bersama. Kedua, setiap aktivitas harus 

dikuatkan dengan bukti fisik berupa dokumen tertulis, yang dalam bahasa 

ISO disebut dengan rekaman.   

Bentuk lain dari penerapan sistem tersebut di atas adalah adanya 

prosedur yang jelas dan diagram alir atas segala aktivitas-aktivitas 

manajemen. Berikut adalah pernyataan Pak Rushardiyono, Kepala Sub Divisi 

PPPIK merangkap Wakil Manajemen Mutu ketika ditanyakan mengenai 

pengaruh sistem manajemen mutu terhadap pengambilan keputusan. :  

“ Bentuknya dalam pembuatan diagram alir, diagram proses. Berarti 
membuat pihak tertentu menjadi semakin jelas harus ke mana, 
mereka melakukan apa, kemudian seandainya tidak melakukan itu 
menjadi bagaimana. Dengan demikian seandainya terjadi sesuatu 
yang mandeg maka bisa dilacak letak  penyebabnya” (W/QI-
4/2005). 

 
 

Tabel 2 berikut adalah salah satu contoh prosedur dalam kegiatan 

manajemen Divisi Diklat PIKA Semarang, berupa prosedur mengubah jadwal 

pelajaran dalam lingkup Sekolah Menengah Teknologi Industri Kayu  

(SMTIK) PIKA Semarang. 
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Tabel 2. Prosedur Mengubah Jadwal Pelajaran 

DIVISI 
DIKLAT PROSEDUR REVISI: 0 

PIKA-SEMARANG MENGUBAH JADWAL 
PELAJARAN 1Agustus 2005 

PERUBAHAN JADWAL SEMENTARA/ACCIDENTAL 

1. Guru berkoordinasi dengan guru lain yang bisa menggantikan jadwal 
mengajar untuk sementara. 

2. Guru yang bersangkutan mengumumkan kepada para siswa tentang 
perubahan jadwal sementara. 

3. Guru yang bersangkutan memberitahu Kasubdiv secara lisan. 

4. Tidak dilakukan perubahan jadwal yang telah ditulis dan diumumkan. 

PERUBAHAN JADWAL TETAP 

1. Guru yang bersangkutan membicarakan perubahan jadwal dengan 
Kasubdiv. 

2. Kasubdiv merancang jadwal baru. 

3. Kasubdiv menugaskan Sekretariat mencetak jadwal baru,  
mengumumkan, mendistribusikan kepada para guru dan menarik jadwal 
lama. 

Keterangan: 
Para guru tidak boleh mengubah jadwal tanpa ijin dari Kasubdiv. 
 

Sumber: Divisi Diklat PIKA. 2005 
 
 

Untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2000 ada sebuah jabatan dalam organisasi yang disebut Wakil 

Manajemen Mutu. Wakil Manajemen Mutu adalah orang yang menjalankan 

fungsi pimpinan di dalam menegakkan, menerapkan, dan menjaga agar Sistem 

Manajemen Mutu berjalan dengan baik. Dengan kata lain Wakil Manajemen 

Mutu adalah representasi pimpinan lembaga dalam penerapan Sistem 

Manajemen Mutu. Berikut adalah pernyataan Pak Rushardiyono, Wakil 
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Manajemen Mutu merangkap Kasubdiv PPPIK  ketika ditanyakan tentang 

sebagian tugas Wakil Manajemen Mutu, sebagai berikut:  

“Tugas WMM ada di SK Direktur, di sana ada empat butir, dan 
hubungannya dengan pengambilan keputusan adalah sebagai 
berikut. Setelah kami buat rencana audit internal, dari sana kita buat 
rencana implementasi SMM ISO, lalu akhirnya bisa ditemui hal-hal 
yang menyimpang atau ketidak jelasan.  Setelah itu dibuat dalam log 
status, kita bisa melaporkan itu dalam rapat tinjauan manajemen 
yang dihadiri oleh Direktur, Kepala Divisi, dan Kepala Sub Divisi. 
Di sana kita bisa mengevaluasi apa yang mesti kita jelaskan 
tindakan-tindakan koreksi atau pencegahan, sehingga makin lama 
implemetasi SMM semakin baik” (W/QI-4/2005). 

 
 

 
 

Gambar 5. Drs. Rushardiyono selaku Kepala Sub Divisi PPPIK merangkap 
Wakil Manajemen Mutu saat diwawancarai.  

 
Di dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu dikenal pula suatu 

mekanisme yang disebut dengan audit, seperti yang di ceritakan oleh Pak 

Rushardiyono di atas (W/QI-4/2005). Ada dua macam audit, yaitu audit 

internal dan audit eksternal. Audit internal sifatnya seperti self assesment atau 

penilaian diri, di mana auditor adalah “orang dalam” yang terlatih untuk 

mengaudit jalannya proses manajemen lembaga dalam kerangka Sistem 
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manajemen Mutu. Sedangkan audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh 

lembaga sertifikasi ISO, dengan tujuan untuk menjaga sustainability 

manajemen dengan standar yang telah ditetapkan. 
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BAB V 

TEMUAN  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Level dalam Struktur Organisasi PIKA 
 

Setiap organisasi mempunyai struktur yang berbeda,  dan struktur ini 

mempunyai pengaruh terhadap sikap dan perilaku organisasi, termasuk di 

dalamnya proses pengambilan keputusan. Sebuah struktur organisasi 

menetapkan cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan,  dan dikoordinasi 

secara formal (Robbins 2002:132). Struktur organisasi adalah cara untuk 

membantu manajemen mencapai sasaran. Oleh karena desain struktur 

organisasi biasanya menggambarkan apa yang diinginkan dengan organisasi 

tersebut, karakteristik pekerjaan dan cara operasionalisasi, pembagian tugas 

dan tanggung jawab, ukuran organisasi,  cakupan kegiatan serta latar belakang 

orang-orangnya. 

Seperti diketahui, ada tiga macam desain yang lazim digunakan 

organisasi, yaitu struktur sederhana, birokrasi dan struktur matriks  (Robbins 

2002:141). Struktur sederhana adalah struktur yang bercirikan tingkat 

departementalisasi sederhana, rentang kendali yang luas, wewenang yang 

dipusatkan dalam satu tangan, dan formalisasi kecil. Birokrasi adalah struktur 

yang dicirikan dengan tugas-tugas yang sangat rutin yang dicapai lewat 

spesialisasi, aturan dan pengaturan yang sangat formal,  tugas-tugas 

dikelompokkan dalam departemen-departemen fungsional, wewenang 

terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang 

mengikuti garis komando. Struktur matriks adalah struktur yang menciptakan 
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lini rangkap dari wewenang menggabungkan departementalisasi fungsional 

dan produk.  

Melihat struktur organigram yang ada,  dapat  dilihat  bahwa desain 

struktur organisasi   PIKA Semarang cenderung menggunakan desain 

birokrasi dengan dengan model struktur yang cenderung ke arah mekanistik. 

Ada beberapa alasan  yang dapat dijadikan landasan  untuk mengemukakan 

hal ini. Pertama, organisisi PIKA  dibagi dalam bagaian besar yang 

menggambarkan departementalisasi fungsional, yaitu (1) Biro Umum; (2) 

Divisi Operasi;  dan    (3) Divisi Pendidikan dan Pelatihan. Tiga  kelompok 

bagian besar ini mempunyai karakteristik tugas yang sangat berbeda, 

meskipun satu dengan lainnya saling menunjang. Kedua, kewenangan di 

dalam organisasi terpusat dan berjenjang mulai dari Direktur, Kepala Divisi 

atau Kepala Biro, Kepala Sub Divisi atau Kepala Program atau Kepala Sub 

Biro, demikian seterusnya sampai ke bawah. Pembagian atau pengelompokan 

jabatan menjadi kelompok direksi, manajer, supervisor, pelaksana, dan 

pembantu pelaksana semakin menguatkan hal itu. Hal ini nampak paling tidak 

dari pernyataan Romo Drs. Y. Joko Tarkito, SJ, M.A. selaku Direktur PIKA, 

ketika ditanyakan mengenai level-level kewenangan dalam struktur organisasi 

PIKA, sebagai berikut : 

”Ya ini berkaitan dengan job description. Artinya pengambilan 
keputusan ada level-level keputusan pelaksana, keputusan 
perencana, keputusan manajemen, atau keputusan supervisor, atau 
keputusan direksi. Ini menyangkut dengan strata organigram yang 
ada.  Level yang menyangkut para manajer diberi porsi banyak 
untuk mengambil keputusan, karena mereka akan kena imbas 
terhadap pelaksanaan atas keputusan itu. Direksi yang ada di atasnya 
hanya memberi kaidah-kaidah umumnya saja, supaya tidak banyak 
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melenceng. Baru kalau keputusan direksi, Direktur yang sungguh-
sungguh mengambil porsi banyak memutuskan  tanpa 
mengesampingkan data-data atau konsultasi dari bawahan. 
Kita melihat bahwa strata di PIKA ini pertama adalah  pelaksana, 
kemudian supervisor, manajer, direksi. Jadi pengambilan keputusan 
ada level-levelnya itu. Keputusan-keputusan yang menyangkut 
keputusan mana itu. Lalu porsi-porsi yang bertanggung jawab untuk 
membuat keputusan, ya level-level itu, sehingga direksi tidak perlu 
memutuskan,  tukang sapu menyapu ruang ini hari apa, itu level 
keputusan supervisor. Sedangkan keputusan level direksi lain lagi. 
THR diberikan tanggal berapa, besarnya berapa, tenaga harian diberi 
atau tidak. Itu level direksi untuk mengambil keputusan, dengan 
meminta masukan dan konsultasi dari bawahan.” (W/QI-1/2005). 

 
 Hal ketiga yang memperkuat alasan bahwa struktur organisasi PIKA 

termasuk jenis  struktur birokrasi adalah adanya penjenjangan pengambilan 

keputusan mulai dari Direktur sampai dengan pelaksana. Penjenjangan 

tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme pengambilan keputusan  berupa 

rapat dan koordinasi sebagai sebuah mainstream pengambilan keputusan di 

PIKA. Penjenjangan pengambilan keputusan ini nampak sebagai pengambilan 

keputusan yang mengikuti garis komando seperti yang dicirikan sebagai 

struktur yang bersifat birokratis, seperti apa yang disampaikan oleh Direktur 

PIKA seperti dikutip di atas. Kenyataan ini diperkuat oleh pernyataan 

beberapa responden atau informan lainnya, antara lain pernyataan  Pak Totok 

Susanto,  Kepala Program Akademi/D III ketika ditanya kewenangan masing-

masing level dalam organisasi, sebagai  berikut: 

” .... memang tidak dijelaskan secara detail, tetapi ada kerangka-
kerangka.  Secara umum itu kan yang paling tinggi rapat 
manajemen, untuk menentukan kebijakan seluruh tingkat. Kemudian 
di bawah itu ada Kepala Divisi, lalu dalam scope Kepala Divisi, 
selama tidak bersinggungan dengan divisi lain, maka dia berhak 
mengambil keputusan. Misalnya masalah teknis, bukan masalah 
organisatoris, di mana terkait dengan divisi lain lain, maka hal itu 
harus diambil keputusan di tingkat manajemen” (W/QI-3/2005). 
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Alur yang  yang mengikuti garis komando ini bukan semata-mata 

dalam hal pengambilan keputusan, tetapi juga dalam hal penyaluran aspirasi. 

Aspirasi yang berasal dari bawah disalurkan melalui mekanisme yang ada 

secara berjenjang. Aspirasi guru atau instruktur dapat sampai ke tangan 

Direktur melalui Kepala Sekolah atau Kepala Sub Divisi, Ke Kepala Divisi, 

kemudian baru Direktur, baik melalui rapat ataupun jalur koordinasi lainnya. 

Berikut kutipan pernyataan Pak Y. Sasmito Kuncoro, instruktur pada Bengkel 

Pendidikan ketika ditanya tentang boleh tidaknya usul langsung ke Direktur, 

sebagai berikut :  

”.... Boleh dan tidak boleh saya belum pernah lihat aturannnya, 
tetapi secara etika ada jalur yang bisa dipertanggungjawabkan, ya 
kita mematuhi untuk itu. Kita larinya ke Kasubdiv atau ke 
Kadiv”(W/QI-6/2005). 

 
Apa yang disampaikan oleh Pak R.N. Among Subandi di bawah ini  

juga semakin menguatkan hal tersebut. Berikut pernyataan Pak R.N. Among 

Subandi, Kepala SMTIK merangkap Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan 

ketika ditanya tentang boleh tidaknya guru langsung mengajukan usul kepada 

Direktur tanpa melewati jenjang yang seharusnya, sebagai berikut:  

“Tidak bisa. Itu akan menimbulkan, apa ya, sangat lucu, kalau ada 
yang di bawah saya, saya tidak tahu. Ada satu kejadian  di bawah 
saya, kok saya tidak tahu. Romo sendiri memahami hal itu. Ada 
usulan dari bawah harus melalui kepala Divisi dulu. Kalau overlap  
semacam itu (maksudnya guru langsung berhubungan secara formal 
dengan Direktur tanpa melalui Kepala Divisi Pendidikan dan 
Pelatihan), maka percuma ada saya. Jadi pengajuan-pengajuan 
pembelian, dan sebagainya itu, tidak boleh langsung ke Romo 
(Direktur). Harus ke Kasubdiv, Kadiv tanda tangan, baru nanti 
disetujui atau tidak” (W/QI-2/2005). 
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Pernyataan di atas disamping mengandung pengertian tentang jalur 

aspirasi yang berjenjang dengan arah yang berkebalikan dengan jalur perintah, 

juga terkandung pengertian adanya konvensi-konvensi yang berlaku secara 

teratur dan ditaati oleh warga institusi, disamping adanya aturan-aturan formal 

yang mengikat seluruh warga institusi,  terlebih dengan  diberlakukannya 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000. Keteraturan dan ketertiban ini  

terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari  ketepatan masuk kerja atau sekolah, 

ketepatan waktu istirahat, ketepatan jam pulang, prosedur penerimaan tamu, 

kebersihan lingkungan, prosedur guru tidak masuk mengajar, sampai dengan 

keteraturan dalam kegiatan manajerial, yang berarti keteraturan dalam proses 

pengambilan keputusan. Pernyataan dari informan atau responden dan 

pengamatan  serta studi dokumen membuktikan hal tersebut.  Adapun contoh 

keteraturan yang berupa kegiatan manajerial adalah rapat-rapat yang 

terjadwalkan dengan teratur dan  prosedur-prosedur atas berbagai macam 

kegiatan. 

Selain hal-hal tersebut di atas, struktur organisasi PIKA dapat 

dikategorikan sebagai struktur birokrasi karena rentang kendali yang kecil. 

Masing-masing pimpinan atau manajer mengendalikan tidak lebih dari empat 

orang atau bagian. Direktur PIKA mengendalikan institusi melalui  tiga unit 

di bawahnya yaitu  Divisi Operasi, Divisi Pendidikan dan Pelatihan, dan Biro 

Umum. Kepala Divisi Diklat hanya mengendalikan empat unit kerja, yaitu 

Sub Divisi PPPIK, Sub Divisi Bengkel Pendidikan, Kepala Program D III, 

dan Kepala SMTIK. Kepala Biro juga membawahi empat unit kerja, yaitu 
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Sub Biro  Personalia, Sub Biro  Keuangan, Sub Biro  Pembelian dan Sub Biro  

Pemasaran. Rentang kendali yang sempit ini memungkinkan kontrol yang 

semakin baik, dan penegakan aturan-aturan serta prosedur menjadi lebih 

mudah.  

 

B. Jenis-Jenis Rapat Di PIKA  

Rapat merupakan suatu bentuk pertemuan kelompok yang bersifat 

tatap muka untuk merencanakan suatu program, memecahkan masalah, dan 

untuk mendapatkan suatu kesepakatan bersama (Mulyasa 2004:259).  Pada 

umumnya rapat adalah pertemuan internal  diantara para anggota suatu 

lembaga atau organisasi untuk membicarakan, merundingkan, dan mencari 

solusi atas suatu masalah yang menyangkut  kepentingan bersama.   Rapat 

juga merupakan sarana yang paling efektif dan efisien untuk mengambil 

keputusan bersama secara demokratis. Mengingat pentingnya perencanaan 

program dan pemecahan masalah dalam organisasi, maka rapat sering 

diselenggarakan oleh banyak lembaga dan organisasi, bahkan menjadi pilar 

dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Termasuk dalam hal ini adalah 

PIKA Semarang.   

Seperti telah disebutkan dalam paparan data, rapat yang 

diselenggarakan di PIKA menjadi sebuah mekanisme formal dalam proses 

pengambilan keputusan-keputusan, terutama yang bersifat mayor. Yang 

dimaksud dengan mayor di sini bersifat relatif, artinya mayor di dalam rapat 

level bawah (rapat bagian, rapat instruktur), belum tentu mayor di tingkat 
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institusi. Yang dimaksud dengan keputusan mayor adalah keputusan yang 

mempunyai implikasi relatif besar terhadap institusi, dan biasanya bersifat 

kebijakan atau langkah-langkah strategis. Sedangkan keputusan-keputusan 

kecil atau minor yang menyangkut kegiatan operasional atau aktivitas rutin 

biasanya melekat sesuai dengan uraian tugas atau job description masing-

masing, atau melalui koordinasi antar lini serta komunikasi informal lainnya.  

Rapat yang diselenggarakan di PIKA adalah sebuah kesadaran dari 

manajemen tentang konsep pentingnya  pelibatan orang di dalam pengambilan 

keputusan, dan ini sejalan dengan prinsip Sistem Manajemen Mutu. Melihat 

jalannya rapat yang berjalan di PIKA (1/OBS/KH/2005 dan 7/OBS/KH/2006) 

maka rapat-rapat yang dilaksanakan di PIKA dalam batas-batas tertentu dapat 

disebut sebagai pengambilan keputusan secara kelompok (group aided 

decision making), namun tidak sampai pada bentuk kelompok pemikir (group 

think).  Pengambilan keputusan secara berkelompok pada hakekatnya tidak 

jauh berbeda dengan pengambilan keputusan secara individu, karena pada 

hakekatnya pengambilan keputusan adalah penentuan satu langkah strategis 

guna menghadapi ketidakpastian, untuk menyelesaikan masalah. Dermawan 

(2004:165) menyatakan, perbedaan utama  pengambilan keputusan secara 

individual dan kelompok dalam konteks organisasi terletak pada proses 

pengambilan keputusan dan penentuan keputusan akhir.    

Mengenai rapat itu sendiri, Direktur PIKA menyatakan sebagai 

berikut ketika ditanyakan tentang mekanisme pengambilan keputusan di 

PIKA: 
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” .... kami ada rapat yang terjadwal. Idealnya keputusan itu 
diputuskan pada rapat yang terjadwal, dan diharapkan cukup. Kalau 
ada sesuatu yang urgen diputuskan di luar jadwal-jadwal rapat. 
Orang sukanya begitu. Orang itu kasarnya egois.  Kalau pada 
bagiannya ada satu hal yang harus dipecahkan,  orang itu kemudian 
menganggap bagiannya paling penting. Persoalan dalam bagiannya 
di anggap paling urgen.  Maka kalau  ada persoalan-persoalan yang 
ada di bagiannya  maunya langsung diputuskan. Itu tidak baik. 
Kalau bisa tunggu rapat yang sudah dijadwalkan. Kalau sudah ada 
dalam rapat, ungkapkan semua persoalan yang ada untuk diputuskan 
waktu itu. 
Seringkali orang rapat tidak persiapan. Ketika ditanya tidak bicara, 
setelah rapat usai baru ingat ada ini ada itu,  ya tunggu rapat 
depannya. Salahnya tadi tidak omong. 
Keuntungan keputusan diambil pada pada rapat yang reguler itu 
masukan didengar banyak orang. Pikiran banyak orang lebih  baik 
dalam memutuskan sesuatu daripada putusan satu dua orang. 
Apalagi dalam forum-forum formal, yang dengan ketenangan dan 
konsentrasi yang matang, itu lebih baik keputusan yang dihasilkan” 
(W/QI-1/2005). 

 

Rapat sebagai pola utama  proses pengambilan keputusan yang 

bersifat mayor semakin diperkuat dengan diberlakukannya Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2000. Berikut adalah pernyataan Bapak Rushardiyono, 

Kepala Sub Divisi PPPIK merangkap Wakil Manajemen Mutu berkaitan 

dengan pola umum pengambilan keputusan di PIKA, sebagai berikut: 

”Menggunakan rapat manajemen, kemudian yang kedua pertemuan 
antara Direktur dengan Kepala Divisi. Selain itu ada pertemuan 
perseorangan, antara Direktur dengan Kasubdiv” (W/QI-4/2005).  

 
Rapat juga memungkinkan hasil keputusan yang lebih obyektif atau 

mengurangi sesedikit mungkin subyektivitas dari para pengambil keputusan. 

Hal ini terjadi karena pengajuan alternatif merupakan totalitas  kombinasi  dari 

kemampuan, kompetensi,  dan akumulasi dari seluruh pengetahuan yang 

dimiliki oleh seluruh anggota rapat. Tetapi hal ini tentu sangat tergantung dari 
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gaya atau tipe dari pimpinan rapat, bagaimana dia mengelola rapat menjadi 

sebuah sarana pengambilan keputusan yang efektif.  Rapat yang berjalan 

secara demokratis  di dalam proses pengambilan keputusan dapat disebut 

sebagai metode pengambilan keptusan partisipatif (participative decision-

making methods). Direktur PIKA menyebutnya sebagai pengambilan 

keputusan partisipatoris. 

Berkaitan dengan  penggunaan rapat sebagai wadah proses 

pengambilan  keputusan, lebih jauh manajemen PIKA menyebutkan metode 

pengambilan keputusan partisipatif (participative decision-making methods) 

sebagai sebuah upaya penyehatan organisasi. Ketika seluruh warga 

berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan sesuai dengan porsinya 

masing-masing, maka muncul dinamika berupa peningkatan tanggung jawab 

dan proses belajar pada setiap warga institusi yang bermuara pada 

terbentuknya organisasi yang selalu belajar  (learning organization). Dalam 

hal ini Direktur PIKA menyatakan:  

”Yang penting menurut saya bukan keputusannya, tetapi yang lebih 
penting prosedurnya.  Keputusan bisa salah, tetapi bila prosesnya 
benar akan menyehatkan organisasi. Artinya semua orang di sana 
membuat keputusan bersama, lalu akhirnya keputusan yang 
dilaksananakan salah, dan semua orang belajar dari situ.  Dari pada 
keputusan dari pemimpin, dal-del, dal-del, meskipun benar tetapi  
orang lain tidak belajar. Penyehatan organisasi itu seperti senam, 
semua bergerak,  semua belajar, sehingga semua semakin kuat, 
semakin pejal, semakin solid, semakin bersatu” (W/QI-1/2005). 

 
Yang dimaksud dengan ”proses yang benar” atau ”sesuai dengan 

prosedur”  dalam pernyataan  di atas adalah pengambilan keputusan tersebut  

dilandasi oleh partisipasi aktif atau melibatkan semakin banyak orang, melalui 
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forum rapat  atau melalui koordinasi dan komunikasi informal yang 

dikondisikan dengan baik. 

Rapat sebagai sebuah cara  pengambilan keputusan dengan model 

pengambilan keputusan partisipatif disamping mempunyai kelebihan-

kelebihan, juga mempunyai kelemahan. Pada umumnya, proses pengambilan 

kelompok lebih memakan waktu, prosesnya lama dan panjang, dibandingkan 

pengambilan keputusan yang bersifat individu (Dermawan 2004:165). Hal 

yang peneliti temukan adalah adanya kesenjangan persepsi antara pimpinan 

dan kelompok ”akar rumput”. Hal ini disebabkan  kontribusi dan partisipasi  

dari bawah tidak secara langsung didengar oleh pimpinan, tetapi ditampung 

dan diolah secara berjenjang. Ini berarti bahwa  pemikiran dan aspirasi dalam 

level ”akar rumput” bisa  sampai ditingkat menejemen tidak secara langsung, 

tetapi melalui perantara yaitu atasan di atasnya yang menjadi anggota rapat 

manajemen. Aspirasi dan usulan dari instruktur itu sendiri dapat dikemukakan 

di dalam rapat, ataupun melalui komunikasi informal.      

Kekurangan dari metode ini disikapi oleh manajemen PIKA dengan 

cara  lain,  yaitu pembentukan  kelompok kerja  untuk pekerjaan-pekerjaan 

dengan penanganan khusus dan lintas sektoral. Selain itu juga diselenggarakan   

koordinasi rutin antara Direktur dengan Kepala Divisi atau Kepala Sub Divisi, 

atau otoritas Pimpinan Unit sampai dengan Direktur  secara melekat dan  

berjenjang untuk hal-hal yang membutuhkan kecepatan dalam penanganan 

dan pemecahan masalah. Yang terpenting dari penggunaan otoritas adalah 

rasa tanggung jawab dan etika. Tanggung jawab dalam proses pengambilan 
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keputusan secara organisatoris diwujudkan dalam pelaporan dan 

pemberitahuan kepada atasan setelah mengambil keputusan, terutama untuk 

aktivitas yang belum ada prosedurnya.  

 

C. Model Pengambilan Keputusan di PIKA 

Model pengambilan keputusan dikembangkan atas dasar asumsi 

bahwa keputusan didasarkan atas rasionalitas. Sementara itu pengambilan 

keputusan berdasarkan pandangan rasionalitas didasarkan atas asumsi-asumsi 

tertentu, dan asumsi dalam pandangan rasionalitas menggambarkan 

kesempurnaan atas semua prasyarat dalam pengambilan keputusan. Berikut ini 

adalah asumsi yang mendasari pengambilan keputusan yang dikemukakan 

oleh Robbins (2002), yaitu (1) kejelasan masalah; (2) pilihan diketahui; (3) 

preferensi yang jelas; (4) preferensi yang konstan; (5) tidak ada kendala waktu 

dan biaya; (6) hasil maksimal. 

Kondisi semacam itu tentu tidak realistis, karena bila anggapan 

dasar yang melandasi keputusan rasional adalah benar, maka manajer akan 

selalu dapat mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Oleh karena itu 

dikembangkan model bounded rationality atau rasional yang dibatasi,  dengan 

asumsi dasar bahwa manusia memiliki keterbatasaan rasionalitasnya, serta 

keterbatasan-keterbatasan daya dukung untuk mengambil keputusan.  

Kapasitas pikiran manusia untuk menformulasikan dan memecahkan masalah 

yang kompleks jauh di bawah prasyarat model rasionalitas, mereka 

membangun model yang disederhanakan dan mencari segi-segi penting dari 
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masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Individu, kemudian dapat 

berperilaku secara rasional hanya dalam model yang sederhana (Robbins 

2002). Dengan demikian model rasionalitas yang dibatasi (bounded 

rationality) adalah model yang paling realistis. Dermawan (2004) 

menyamakan istilah bounded rationality atau rasionalitas yang dibatasi 

dengan irrationality atau irasionalitas.  

Irasionalitas dalam pengambilan keputusan tidak ada hubungannya 

sama sekali dengan sesuatu yang dianggap tidak rasional semisal klenik, 

kegaiban, atau bahkan ilham. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan 

bahwa  di dalam mengambil keputusan setiap orang mempunyai keterbatasan 

dalam pengetahuan, akses informasi, penilaian atas altenatif terbaik, 

kemampuan menangkap dan mengelola informasi, dan sebagainya. 

Irrationality atau irasionalitas  adalah eufemisme dari bounded rationality 

atau rasionalitas yang dibatasi. Kedua model pengambilan keputusan tersebut 

di atas memiliki asumsi bahwa pengambilan keputusan  tersebut berada dalam 

ranah pengambilan keputusan yang terprogram atau terstruktur, sementara 

kenyataannya  masalah tidak selamanya terprogram atau terstruktur. Oleh 

karena itu berkembang model alternatif, tetapi dalam konteks rasionalitas. 

Sebagai sebuah institusi yang berusaha menjalankan manajemen 

modern, PIKA Semarang mengembangkan model pengambilan keputusan 

atas dasar rasionalitas, atau lebih tepatnya rasionalitas yang dibatasi. 

Berdasarkan analisis atas temuan yang ada, maka dapat dibuat skema model 
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pengambilan keputusan yang berkembang di PIKA, seperti disajikan dalam 

Gambar 6 sebagai berikut. 

 
Gambar 6. Model Pengambilan Keputusan Di PIKA  
 
 

Model pengambilan keputusan yang tergambarkan dalam skema 

tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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1. Identifikasi dan Definisi Masalah 

Identifikasi dan pendefinisian masalah adalah langkah awal,  

pertama dan utama dalam proses pembuatan keputusan. 

Kebanyakan kesalahan dalam pembuatan keputusan adalah dalam 

hal penentuan masalah.  Pendefinisian masalah merupakan proses 

intelektual yang mengidentifikasikan suatu area manajerial 

pengambilan keputusan.  

Sebagaimana dikemukakan dalam paparan data, manajemen 

PIKA membagi masalah menjadi beberapa klasifikasi. 

Berdasarkan karakteristik kegiatannya, masalah dikelompokkan 

menjadi dua  macam, yaitu masalah rutin dan non rutin. Dilihat 

dari substansinya, masalah dibagi menjadi dua, yaitu masalah 

besar dan masalah kecil. Sedangkan dilihat dari urgensinya, 

masalah juga dibagi menjadi dua, yaitu  urgen dan tidak urgen.   

Proses pendefinisian masalah biasanya berlangsung dalam 

bentuk curah pendapat atau brainstorming yang berlangsung 

dalam forum rapat, di mana peserta rapat mengemukakan berbagai 

hal yang dianggap sebagai “masalah”. Selanjutnya  mekanisme 

rapat secara selektif akan menyaring dan memilah “masalah-

masalah” tersebut sebagai masalah atau bukan masalah, dan 

kemudian hasil identifikasi ini ditindaklanjuti dengan berbagai 

rencana sesuai dengan kategori dan prioritas lembaga.  
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Selain melalui forum rapat secara berjenjang, identifikasi dan 

pendefinisian masalah juga dilakukan secara individual sesuai 

dengan  tingkat kewenangan dan uraian tugas masing-masing. Hal 

ini biasanya untuk masalah-masalah rutin dan tidak urgen. Namun 

untuk masalah-masalah mayor yang menyentuh hal-hal yang 

strategis, biasanya selalu dibawa dalam forum rapat, atau paling 

tidak dikoordinasikan dengan unsur-unsur yang terkait. 

2. Pencarian Alternatif Solusi 

Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. 

Hal ini menunjukkan bahwa ada seluruh atau sebagian ekspektasi 

dan rencana yang belum atau tidak tuntas. Dengan demikian, perlu 

dicari jalan keluar agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud. 

Solusi atas suatu masalah terkait dengan beberapa  hal, antara lain 

kualitas dan kuantitas sumber daya serta  esensi masalah itu 

sendiri. Berbagai alternatif  solusi yang muncul biasanya 

merupakan gambaran dari kualitas dan kuantitas sumber daya 

yang ada, terutama sumber daya manusianya. 

Penentuan solusi merupakan proses mendesain dan 

mengembangkan alternatif jawaban, penentuan sejumlah tindakan 

yang akan diambil, dan sekaligus perhitungan atas sejumlah 

konsekuensi  atau resiko dari berbagai pilihan tersebut.  Salah satu 

prinsip penting dalam pencarian alternatif solusi adalah 

ketersediaan informasi yang cukup, sehingga alternatif-alternatif 
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yang muncul  merupakan alternatif yang kaya akan berbagai 

pertimbangan, dan dengan demikian diperoleh sejumlah rencana 

tindakan dengan asumsi-asumsi yang  cukup matang.  

3. Pemilihan Alternatif Solusi 

Berbagai alternatif solusi yang dapat dihimpun pada 

akhirnya harus dipilih untuk ditetapkan sebagai sebuah keputusan. 

Seperti disebutkan di atas, ketersediaan sumber daya adalah 

pertimbangan utama di dalam penetapan solusi masalah, antara 

lain sumber daya manusia, waktu, finansial,  dan lain sebagainya. 

Pemilihan atas alternatif solusi menandakan bahwa proses 

pengambilan keputusan telah “selesai” dilakukan. Dari pemilihan 

alternatif, selanjutnya dapat dikembangkan sejumlah strategi 

berikutnya untuk menerapkan langkah-langkah yang telah dibuat. 

4. Mengkomunikasikan Keputusan 

Pengambilan keputusan di dalam organisasi pasti melibatkan 

orang lain, baik secara langsung maupun tak langsung. Oleh 

karena itu komunikasi menjadi faktor  kunci keberhasilan 

organisasi, di mana keputusan-keputusan yang dihasilkan di dalam 

lembaga bisa dipahami dan dilaksanakan oleh unit atau staf lain, 

atau bahkan oleh unsur eksternal organisasi. Keputusan yang telah 

dirumuskan kemudian dikomunikasikan melalui berbagai saluran 

atau  media yang ada, antara lain melalui  rapat berjenjang, 
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pengumuman tertulis,  melalui jaringan komputer, atau melalui 

media lainnya. 

5. Mekanisme Umpan Balik   

Keputusan yang dirumuskan  yang dipilih dari berbagai 

alternatif yang ada  diharapkan dapat memberikan  hasil  yang 

optimal sesuai dengan asumsi dan perkiraan pada saat proses 

pengambilan  keputusan  dilakukan. Namun dalam kenyataannya 

tidak semua keputusan yang telah diambil menghasilkan sesuatu 

yang sesuai dengan  perkiraan dan harapan semula, atau bahkan 

mengalami penolakan sebelum sampai ditingkat pelaksanaan. 

Oleh karena itu manajemen PIKA   melakukan pemantauan atas 

keputusan yang digulirkan melalui mekanisme umpan balik. 

Umpan balik ini digunakan oleh manajemen PIKA untuk 

melakukan koreksi dan perbaikan dalam kegiatan manajerial. Hal 

ini menjadi semakin penting ketika PIKA menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2000, di mana salah satu prinsipnya 

adalah perbaikan berkelanjutan.  

Keputusan yang tidak memuaskan atau tidak diterima 

kemudian diperbaiki, dan seterusnya ditindaklanjuti berupa 

aktivitas-aktivitas atau tindakan yang  bermakna, dan dari 

aktivitas-aktivitas ini diperoleh umpan balik lanjutan untuk 

perbaikan. Siklus ini berlangsung terus sebagai bagian dari prinsip 

Total Quality Management, salah satu dasar dari penerapan Sistem 



127 

 

Manajemen Mutu ISO 9001: 2000.  Sebagai sebuah lembaga yang 

berupaya untuk terus belajar dan mengembangkan diri, keputusan 

yang tidak diterima atau tidak memuaskan bagi manajemen PIKA 

bukan sesuatu yang dianggap sia-sia, karena dari kesalahan dan 

kekeliruan ini semua warga institusi belajar dan mengambil 

pengalaman, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan, 

partisipasi, dan rasa tanggung jawab dari seluruh warga institusi.  

 

Model yang dijelaskan di atas adalah model normatif yang menjadi 

pola umum pengambilan keputusan  di PIKA.  Namun di dalam 

pelaksanaannya tentu tidak  selamanya berpola seperti itu, misalnya pada 

pola pemanfaatan informasi sebagai bahan baku pengambilan keputusan. 

Keterbatasan waktu, kualitas dan kuantitas informasi, serta kemampuan 

mengelola informasi pada akhirnya dapat mendorong   pengambil 

keputusan untuk  melakukan jalan pintas penilaian, atau yang biasa disebut 

dengan heuristik.   Heuristik adalah suatu proses reduksi infomasi untuk 

menghindari terlalu banyaknya informasi atau jalan pintas penilaian 

terhadap suatu fenomena untuk dijadikan acuan dalam penyelesaian 

masalah  (Robbins 2002).  

Selain pengambilan keputusan atas dasar rasionalitas seperti 

tersebut di atas,  pengambilan  keputusan yang  berdasarkan intuisi juga 

masih tetap berlangsung, meskipun secara formal organisatoris hal tersebut 

diusahakan untuk dihindari.  Berkaitan dengan pengambilan keputusan 
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dengan intuisi ini, dapat diperhatikan pernyataan Direktur PIKA tentang 

pengambilan keputusan yang kadang-kadang dianggap sebagai lawan dari 

pengambilan keputusan  rasional,  sebagai berikut:  

” Ya, itu kenyataan masih jalan. Irrasionalitas masih jalan. 
Pemimpin karismatik itu irrasional, bisa hampir sama. Mereka 
digugu bukan karena tataran argumentasi rasional yang bisa 
diterima secara rasional juga. Misanya saya sebagai Romo, sangat 
berbahaya sekali menjadi pemimpin di sini. Karena orang jadi 
takut atau percaya. Opo omongane digugu. Apalagi kalau 
ditambah watak saya yang keras, lebih berbahaya lagi. Dan itu 
tidak cocok untuk kepemimpinan sekarang.  Jadi kepemimpinan 
yang kuat itu kuat dalam hal apa, mestinya kuat dalam kerja-kerja 
ini mestinya (sambil menunjuk pada tulisan yang menggambarkan 
prinsip-prinsip manajemen: memenej, membimbing, 
mengarahkan, merencanakan) (W/QI-1/2005). 
 
Pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses bawah sadar 

yang tercipta dari pengalaman. Pengambilan keputusan intuitif tidak harus 

dengan melakukan analisis rasional secara independen, namun lebih 

merupakan dua hal yang saling melengkapi. Pengalaman memungkinkan 

manajer mengenali situasi dan menggunakan informasi yang terkait 

dengan situasi tersebut untuk sampai pada sebuah pilihan keputusan 

dengan cepat. Hasilnya adalah bahwa pengambil keputusan intuitif dapat 

mengambil keputusan dengan cepat dalam informasi yang sangat terbatas. 

Penggunaan intuisi sebagai alat pengambilan keputusan dalam 

batas-batas tertentu kadang dikaitkan dengan bounded rationality, atau 

lebih tepatnya irrationality, yaitu menggunakan perasaan atas dasar 

keterbatasan-keterbatasan rasionalitas dan keterbatasan-keterbatasan 

informasi. Uraian   Direktur PIKA di bawah ini atas pertanyaan mengenai 

akurasi  penggunaan  intuisi sebagai variasi dan pelengkap dalam proses 
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pengambilan keputusan di PIKA,  semakin menguatkan bahwa 

pengambilan keputusan secara intuitif juga digunakan, tetapi kesadaran 

manajerial menuntut proses yang lain. Berikut adalah pernyataan Direktur 

PIKA tentang hal ini, sebagai berikut:   

“ Lebih benar atau tidak itu seringkali susah untuk 
mengatakannya. Sebagai contoh, wisuda Juli yang lalu saya 
mengatakan, wisuda dilakukan di tempat lain, karena kalau di 
sini akan mengganggu produksi. Mungkin ada orang nggrundel, 
menghabiskan uang saja.  Tetapi saat itu pas hari H, hujan deras 
sekali, PIKA kebanjiran. Jadi seandainya wisuda dilaksanakan di 
kampus PIKA (Jln. Imam Bonjol), akan kacau semua. Ada orang 
bilang keputusan Romo Direktur  tepat, padahal  apa kalau tetap 
di sini apa tidak tepat? Yang penting menurut saya bukan 
keputusannya, tetapi yang lebih penting prosedurnya”. 
 
  
 

D. Teknik Pengambilan Keputusan di PIKA 

Pada hakekatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan 

yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, 

serta penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil 

tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat 

atau paling mungkin.  Pada inti pengambilan keputusan, ada aktivitas 

pengumpulan, penilaian, dan pemilihan dari sejumlah pilihan, artinya  

membuat keputusan merupakan seleksi terhadap cara bertindak di antara 

beberapa alternatif. Dalam kerangka pengambilan keputusan rasional, 

aktivitas pengumpulan data dan fakta, penilaian, dan pemilihan sejumlah 

alternatif untuk memecahkan suatu masalah dikemas dalam apa yang disebut 

dengan  teknik pengambilan keputusan.    
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Teknik pengambilan keputusan adalah cara pemecahan masalah atau 

perencanaan  didasarkan pada penggunaan cara atau metode tertentu. Teknik 

dalam pengambilan keputusan lebih berkonotasi sebagai alat dalam  proses 

pengambilan keputusan. Banyak teknik  yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah dalam proses pengambilan keputusan, terutama bila 

dikaitkan dengan penerapan sistem  manajemen mutu, antara lain analisis 

diagram Pareto, analisis perbandingan sepasang, analisis jaringan, teknik 

implikasi plus-minus, teknik pohon keputusan, pemrograman garis lurus 

(linear programming), analisis SWOT, brain storming,  dan sebagainya.    

Sebagai sebuah alat, berbagai teknik tersebut di manfaatkan dan 

digunakan dengan berbagai pertimbangan.  Beberapa hal yang menjadi  dasar 

dan pertimbangan dalam penggunaan teknik pengambilan keputusan  antara 

lain adalah jenis dan karakteristik masalah, waktu, situasi, biaya, kebiasaan, 

keputusan individu atau kelompok,  dan  kemampuan sumber daya manusia 

di dalam menggunakan teknik tersebut. Teknik pengambilan keputusan 

biasanya merupakan suatu rangkaian langkah sistematis dengan sekuen 

tertentu, sehingga menggunakan teknik-teknik khusus secara  tidak tepat akan 

membawa hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagai 

contoh, teknik analisis diagram Paretto mempersyaratkan kemampuan 

sesorang di dalam melakukan identifikasi masalah dan ”masalah”.  

Keefektifan teknik tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengambil 

keputusan untuk mengklasifikasikan serta membuat skala prioritas atas 

masalah yang ditemukan. Keliruan dalam mengidentifikasi masalah akan 
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memberi efek domino atau  kekeliruan berantai dalam tahap-tahap 

berikutnya, dan akhirnya berujung pada tindakan yang tidak atau kurang 

tepat. Penguasaan pengetahuan, pengalaman,  latar belakang, dan kebiasaan 

dari  pengambil keputusan menjadi  faktor penentu dalam pemilihan dan 

penggunaan teknik-teknik khusus tersebut, terlebih untuk keputusan-

keputusan individual.  

Selain kemampuan atau  kualifikasi teknis dari pengambil keputusan, 

hal yang sangat dominan dalam pemilihan  teknik-teknik pengambilan 

keputusan adalah jenis dan karakteristik keputusan itu sendiri. Teknik-teknik 

khusus dalam proses pengambilan keputusan biasanya digunakan untuk hal-

hal yang bersifat strategis yang menyangkut kebijakan organisasi dan 

berdampak cukup besar bagi perjalanan organisasi, antara lain penyusunan 

misi dan visi organisasi, penyusunan rencana strategik, atau program-program 

khusus.  

Demikian juga halnya dengan organisasi semacam PIKA Semarang. 

Institusi ini menggunakan beberapa teknik tertentu di dalam proses 

pengambilan keputusan. Ada dua teknik utama yang digunakan di institusi 

ini, yaitu brain storming dan analisis SWOT (Strength-Weakness-

Opportunity-Threat).  Sebagian manajemen PIKA menyebut teknik brain 

storming dengan istilah curah pendapat (W/QI-2/2005).  Berikut pernyataan 

Pak Totok Susanto, Kepala program D III ketika ditanyakan mengenai 

penggunaan teknik-teknik dalam pengambilan keputusan di PIKA.  

”Brain storming, beberapa kali kita juga menggunakan metode 
SWOT, tetapi tidak sering. Penggunaan metode-metode khusus itu 
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biasanya dilakukan pada akhir tahun, misalnya untuk evaluasi 
pendidikan, rencana lima sampai sepuluh tahun ke depan. Ini 
dilakukan apabila kita punya waktu cukup banyak, dan berdampak 
besar bagi PIKA” (W/QI-3/2005). 
 

1.  Teknik Brain Storming 

Meskipun PIKA telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2000,  tidak semua  keputusan diproses dengan teknik-teknik khusus 

seperti tersebut di atas.  Teknik-teknik tersebut dipergunakan secara 

selektif, tergantung pada jenis masalahnya. Seperti yang dikemukakan 

oleh Pak Totok Susanto, Kepala Program D III, sebagai berikut: 

”Tidak setiap keputusan. Kalau keputusan itu menyangkut 
keputusan yang mendasar, jangka panjang, kita menggunakan 
macam-macam teori itu. Tetapi kalau yang singkat, misalnya 
besok mau pergi, menggunakan mobil yang mana, siapa yang 
pergi maka kita tinggal melihat saja, kemungkinan-kemungkinan  
buruk apa yang mungkin terjadi, apa yang kita hadapi dengan 
dengan keputusan itu. Tetapi misalnya kita akan membuka kelas 
paralel, kan ada waktu cukup banyak, keputusan bisa diambil 
dengan cara seperti itu” (W/QI-3/2005). 
 

Teknik brain storming digunakan oleh manajemen PIKA di dalam 

pengambilan keputusan dalam rapat-rapat atau koordinasi antar staf. 

Teknik brain storming adalah salah satu bentuk  teknik pengambilan 

keputusan dalam kelompok untuk menghasilkan beragam ide dan 

alternatif untuk memecahkan masalah.  Teknik ini berlaku efektif dalam 

mengasilkan ide, tetapi tidak tepat untuk menentukan satu alternatif 

terbaik karena bagaimanapun juga, keputusan final akan berada dalam 

genggaman pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi. Dalam konteks 

PIKA, keputusan tertinggi terletak di tangan Direktur PIKA.  
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Kebaikan dari teknik ini adalah mereduksi keinginan terselubung 

dalam proses pembuatan keputusan. Semenjak semua orang memiliki 

suara yang sama untuk menghasilkan sejumlah ide alternatif solusi, maka 

alternatif terbaik yang akan dipilih dapat dikatakan sebagai alternatif yang 

bebas bias, dan setiap orang akan mewujudkan alternatif terpilih.  

Teknik brain storming sebenarnya adalah salah satu bentuk 

pengambilan keputusan dengan  metode partisipatif atau  participative 

decision-making methods. Suatu hal yang perlu digarisbawahi bahwa 

penggunaan metode ini dalam  proses pengambilan keputusan di PIKA  

bukan semata-mata didasari keinginan agar keputusan yang dihasilkan 

adalah pilihan terbaik dari sejumlah alternatif yang ada,  tetapi manajemen 

PIKA menghendaki  lebih dari hal itu. Di dalam proses pengambilan 

keputusan, manajemen PIKA mendudukkan proses sama pentingnya 

dengan hasil. Bahkan dinyatakan bahwa keputusan yang ”salah” tetapi 

dihasilkan dengan proses yang disepakati bersama itu lebih baik dari pada 

keputusan yang ”benar” tetapi dihasilkan melalui proses yang salah. 

Pernyataan Direktur PIKA  Drs. Y. Joko Tarkito SJ, M.A. menyiratkan hal 

tersebut berkaitan dengan ketepatan atau akurasi dari sebuah keputusan, 

sebagai berikut:  

”Yang penting menurut saya bukan keputusannya, tetapi yang 
lebih penting prosedurnya.  Keputusan bisa salah, tetapi bila 
prosesnya benar akan menyehatkan organisasi. Artinya semua 
orang di sana membuat keputusan bersama, lalu akhirnya 
keputusan yang dilaksananakan salah, dan semua orang belajar 
dari situ.  Dari pada keputusan dari pemimpin, dal-del, dal-del, 
meskipun benar tetapi  orang lain tidak belajar. Penyehatan 
organisasi itu seperti senam, semua bergerak,  semua belajar, 
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sehingga semua semakin kuat, semakin pejal, semakin solid, 
semakin bersatu” ( W/QI-1/2005). 

 
Secara teoretis, teknik  brain storming memiliki langkah-langkah 

atau tahapan-tahapan tertentu, namun di dalam aplikasinya tentu tidak 

selalu textbook. Dalam pandangan peneliti, apa yang dimaksud dengan 

teknik brain storming dalam konteks pengambilan keputusan di PIKA 

lebih terlihat  sebagai sebuah pengambilan keputusan dalam sebuah 

diskusi terbuka yang terarah dan fokus tertentu dengan pemegang kunci 

adalah pimpinan rapat.  Mengingat bahwa rapat yang paling penting di 

PIKA adalah rapat manajemen dan rapat Direksi yang dipimpin langsung 

oleh  oleh Direktur, maka kata akhir biasanya berada di tangan Direktur. 

Mengenai hal ini, dapat disimak petikan pernyataan Pak  Totok Susanto, 

Kepala Program D III, sebagai berikut: 

”Pada umumnya metode yang dipakai berupa brain storming, 
sumbang saran, di mana  peserta rapat mengemukakan data, kita 
saring, kemudian kita ambil keputusan bersama secara kolektif. 
Memang pada akhirnya pimpinan tertinggi itu  lebih mengetahui 
keadaan umum di PIKA, memang seringkali apa yang sudah kita 
simpulkan melalui brain storming dipandang oleh pimpinan 
sebagai hal yang  belum tentu lebih baik. Karena, ya, kami yang di 
bawah tahu detail, tetapi pimpinan paling tinggi itu tahu 
generalnya. Ya seringkali kami tidak melihat apa yang dilihat 
pimpinan, maka dalam hal semacam itu pimpinan bisa 
mengatakan, ini ditunda dulu”(W/QI-3/2005). 

 
 

2.  Analisis SWOT 
 

Analisis SWOT (Strength-Weakness-Opportunity-Threat) adalah  

sebuah metode perencanaan tindakan dengan menganalisis faktor-faktor 

dominan yang berpengaruh terhadap institusi baik eksternal maupun 
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internal, yaitu  faktor pendukung (kekuatan dan peluang) dan faktor 

penghambat (kelemahan dan ancaman). Metode ini biasanya digunakan 

untuk perencanaan yang bersifat strategis dalam rangka pengembangan 

institusi diluar hal-hal yang bersifat rutin, sehingga dihasilkan strategi-

strategi atau kebijakan tertentu. Sebagi contoh, apabila faktor-faktor  

pendukung lebih dominan dari pada faktor  penghambat, maka strategi 

yang paling tepat adalah ekspansi.  Demikian juga sebaliknya, bila faktor 

penghambat lebih menonjol dibanding faktor pendukung, maka strategi 

yang sesuai adalah defensif atau konsolidasi organisasi.  

PIKA Semarang menggunakan metode analisis SWOT  untuk 

perencanaan-perencanaan yang bersifat pengembangan, misalnya 

membuka kelas paralel, perencanaan jangka panjang, atau program 

pengembangan institusi melalui Program IGI. Perlu dikemukakan di sini, 

bahwa program IGI tahap I dan tahap II yang dijalankan oleh PIKA 

sebagai center atas beberapa institusi sister mempersyaratkan bussiness 

plan dengan analisis SWOT. Berikut petikan penyataan Pak Totok 

Susanto, Kepala Program D III dan juga sebagai penanggung jawab 

Program IGI mengenai penggunaan teknik-teknik pengambilan keputusan, 

sebagai berikut: 

”Tidak setiap keputusan. Kalau keputusan itu menyangkut 
keputusan yang mendasar, jangka panjang, kita menggunakan 
macam-macam teori itu. Tetapi kalau yang singkat, misalnya 
besok mau pergi, menggunakan mobil yang mana, siapa yang 
pergi maka kita tinggal melihat saja, kemungkinan-kemungkinan  
buruk apa yang mungkin terjadi, apa yang kita hadapi dengan 
dengan keputusan itu. Tetapi misalnya kita akan membuka kelas 
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paralel, kan ada waktu cukup banyak, keputusan bisa diambil 
dengan cara seperti itu” (W/QI-3/2005).  
 
”....  beberapa kali kita juga menggunakan metode SWOT, tetapi 
tidak sering. Penggunaan metode-metode khusus itu biasanya 
dilakukan pada akhir tahun, misalnya untuk evaluasi pendidikan, 
rencana lima sampai sepuluh tahun ke depan. Ini dilakukan apabila 
kita punya waktu cukup banyak, dan berdampak besar bagi PIKA” 
(W/QI-3/2005).  
 
 

E. Koordinasi dan Komunikasi dalam Pengambilan Keputusaan 

Organisasi disebut  sebagai living organism karena adanya  aktivitas-

aktivitas yang bermakna, dan aktivitas yang bermakna pasti  dijalankan atas 

dasar keputusan-keputusan.  Aktivitas yang baik  adalah aktivitas yang 

direncanakan, atau kalau menggunakan  istilah Romo Y. Joko Tarkito, 

Direktur PIKA Semarang,  ”yang dilakukan itu adalah sesuatu yang 

diputuskan”. Dengan kata lain, sesuatu itu diputuskan baru kemudian 

dilaksanakan. Keputusan dapat dilakukan secara individual melekat sesuai 

dengan tanggung jawab dan kewenangannya, tetapi dapat juga dilakukan 

secara kolektif.  

Keputusan dalam kehidupan berorganisasi pasti melibatkan lebih dari 

satu orang. Pelibatan ini  bisa secara langsung maupun tak langsung. Dalam 

hal keputusan individual, pelibatan dalam proses pengambilan keputusan bisa 

terjadi tidak secara langsung, tetapi pelaksanaan keputusan itu pasti 

melibatkan atau berdampak pada orang lain, terlebih-lebih untuk keputusan 

yang dilakukan secara kolektif. Pelaksanaan keputusan dan hasil keputusan 

akan lebih banyak melibatkan orang ketika pengambil keputusan tersebut 

berada dalam posisi  strategis. Yang dimaksud dengan posisi strategis di sini  
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bisa berupa kedudukan seseorang dalam organisasi, ataupun forum yang 

dibentuk dalam organisasi.  

PIKA adalah institusi yang membakukan level-level dalam organisasi 

dalam  strata-strata tertentu.  Jabatan-jabatan di PIKA  dikategorikan sebagai 

direksi, manajer, supervisor, pelaksana, dan pembantu pelaksana. Dalam 

bentuk kolektif, secara berjenjang dikenal dengan rapat direksi, rapat 

manajemen, rapat divisi, dan rapat bagian, dan rapat koordinasi khusus. 

Keterlibatan orang atas sebuah keputusan akan cenderung semakin besar 

ketika pengambil keputusan adalah staf atau forum pada level yang semakin 

tinggi.  Ketika pelibatan atau keterlibatan orang lain dalam pengambilan  

terjadi, maka komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Komunikasi 

adalah kunci dalam interaksi antar pihak atau antar individu, baik dalam 

proses pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, sampai dengan 

evaluasi atas keputusan tersebut.  

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita  

atau informasi dari seseorang  ke orang lain (Thoha 2004:167). Dikemukakan 

pula bahwa komunikasi amat penting peranannya dalam kehidupan organisasi, 

sebagaimana dikemukanan oleh Katz dan Kahn, bahwa  ”komunikasi adalah 

suatu proses sosial yang mempunyai relevansi terluas di dalam mengfungsikan 

setiap kelompok, organisasi, atau masyarakat”.   

Faktor yang membedakan komunikasi organisasi dengan komunikasi 

di luar organisasi adalah struktur hirarki yang merupakan karakteristik dari 

dari setiap organsisasi.  Suatu struktur organisasi cenderung untuk 



138 

 

mempengaruhi proses komunikasi, dengan demikian komunikasi antara 

bawahan dan atasan sangat berbeda dengan komunikasi diantara sesamanya 

(Thoha 2004:187). 

PIKA adalah institusi yang menggunakan struktur  desain birokrasi 

dengan  model struktur yang cenderung ke arah mekanistik. Salah satu ciri 

dari struktur model ini adalah pengambilan yang mengikuti garis komando 

(Robbins 2002).  Penjenjangan dalam proses pengambilan keputusan akhirnya 

juga berpengaruh terhadap komunikasi pengambilan keputusan, baik 

keputusan yang bersifat perintah atau komando (dari atasan ke bawahan),   

informatif (komunikasi antar staf dalam level yang sama), kritik, usul, dan 

saran, serta pelaporan (dari bawahan ke atasan) ataupun komunikasi ke luar 

organisasi. Adapun proses komunikasi ini dapat terjadi dalam forum rapat, 

koordinasi antar unit atau staf secara tatap muka langsung, ataupun 

menggunakan media lain seperti telepon, pengumuman tertulis,  surat, memo, 

atau media yang lazim lainnya. 

 Pentingnya komunikasi disadari benar oleh manajemen PIKA 

Semarang, dan  komunikasi dibangun dari  sebuah kesadaran bahwa kunci 

sukses organisasi adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi  tersebut 

terjadi di dalam forum-forum formal seperti rapat berjenjang dan koordinasi 

antar staf.  Namun yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi diluar 

forum, yaitu komunikasi antar pribadi. Dalam konteks komunikasi antar staf 

di luar forum resmi, apabila komunikasi tersebut dilakukan pada jam kerja, 

maka komunikasi tersebut dianggap sebagai komunikasi formal. Berikut 
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petikan pernyataan  Pak R.N. Among Subandi, Kepala Divisi Diklat ketika 

ditanyakan mengenai komunikasi serta hubungannya  dengan formalitas 

komunikasi, sebagai berikut: 

”Ada, biasanya saya rapat dengan Kasubdiv dua minggu sekali, 
minimal satu bulan sekali. Kalau yang insidental, sewaktu-waktu 
saya bisa memanggil mereka. Tetapi karena kesibukan-kesibukan, 
kadang-kadang tertunda. Cara mengatasinya dengan berkomunikasi 
satu dengan lainnya. Karena kami cukup dekat, kita omong-omong 
lagi apa yang harus dipecahkan”(W/QI-2/2005).  
 

 

Dalam redaksi dan konteks yang sedikit berbeda, Pak R.N. Among 

Subandi, Kepala Divisi Diklat  menyatakan sebagai berikut:  

”Kalau jam-jam kerja seperti ini tetap formal” ”(W/QI-2/2005).  
 

 
Koordinasi adalah salah satu bentuk komunikasi di dalam organisasi, 

dan hal ini mengandung pengertian yang sifatnya formal. Dalam konteks ini, 

koordinasi diartikan sebagai “….  the combining of diverse parts or groups to 

make a unit” (Encarta Reference Library 2005).  Koordinasi diartikan sebagai 

penggabungan dari bagian-bagian atau gugus yang terpisah menjadi sebuah 

satuan kinerja. Koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk rapat ataupun di luar 

rapat, namun tetap mengandung pengertian formal. Dalam hal ini, PIKA 

menggunakan kedua-duanya untuk menjalankan roda organisasi, yaitu 

koordinasi dalam bentuk rapat dan di luar rapat. Koordinasi yang berbentuk  

rapat antara lain adalah rapat manajemen, rapat direksi, pertemuan terjadwal 

antara Direktur dengan Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi, seperti telah 

dikemukakan di atas.   
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Bentuk komunikasi lain  yang dikembangkan dan berjalan dengan 

baik adalah komunikasi informal di antara warga institusi.  Komunikasi 

informal  yang menyangkut kegiatan organisasi  berjalan sebagai bagian dari 

budaya organisasi, dan terjadi dalam bentuk interaksi antar warga organisasi. 

Komunikasi informal ini selanjutnya dianggap formal manakala dilakukan di 

dalam jam kerja atau dalam konteks “bekerja”. Kekuatan komunikasi informal 

sebagai pendukung jalannya organisasi terbangun bukan hanya  dari situasi 

organisasi yang kondusif, tetapi juga terkondisikan dari faktor “non 

organisatoris”. Sebagian dari pegawai tinggal dalam satu kawasan yang sama, 

sehingga suasana kekeluargaan yang terbangun dari lingkungan tempat tinggal 

terbawa dalam cara berkomunikasi di dalam institusi. Berikut pernyataan Pak 

P. Mayang Antasari, Kepala Sub Biro Personalia:  

” ....  di sini komunikasi itu gampang. Di sini kondisi informalnya 

kuat. Kalau kita omong antar pribadi itu tetap enak, sehingga arus 

komunikasi menjadi cepat, tidak terhambat oleh birokrasi yang 

terlalu aneh” (W/QI-7/2006). 

 

F. Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 Terhadap 

Pengambilan Keputusan 

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 mempersyaratkan 

keteraturan, keterukuran, perbaikan berkelanjutan, dan tindakan perbaikan 

yang didasarkan atas fakta dan data.  Kesemuanya mengarah pada 

peningkatan mutu secara berkelanjutan dan kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction). Standar ISO yang merupakan  salah satu seri dari kelompok 
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Standar ISO 9000 adalah merupakan standar untuk  Sistem Manajemen Mutu  

(Quality Management System), bukan merupakan standar produk.  

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 memiliki makna 

penting bagi organisasi. Suardi  (2003:46) menyatakan,  proses manajerial  

yang dijalankan institusi harus  mengacu kepada paling tidak  delapan  prinsip 

Sistem Manajemen Mutu ISO, yaitu:  

a. pusat perhatian pada pelanggan (customer focus); 
b. kepemimpinan (leadership); 
c. pelibatan orang (involment of people); 
d. pendekatan proses (process approach); 
e. pendekatan sistem pada manajemen (system approach to 

management); 
f. perbaikan berkelanjutan (continual improvement); 
g. pendekatan fakta dalam pengambilan keputusan (factual 

approach to decision making); 
h. hubungan pemasok yang saling menguntungkan (mutually 

beneficial supplier relationship).  
 

Pengaruh penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 

terhadap pengambilan keputusan  di PIKA dapat dikategorikan menjadi dua, 

yaitu  pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Yang disebut 

pengaruh langsung adalah segala aturan atau prosedur yang harus dijalankan 

dalam proses manajemen, yang berakibat langsung pada sistem pengambilan 

keputusan. Yang dimaksud dengan pengaruh tidak langsung adalah pengaruh 

yang ditimbulkan penerapan Sistem Manajemen Mutu diluar proses akibat 

adanya aturan dan prosedur, seperti misalnya peningkatan image masyarakat 

terhadap institusi,  kebanggaan warga terhadap institusi, dan sebagainya.  

Prosedur dan aturan yang jelas dalam setiap aspek kegiatan akan 

semakin memperjelas peran, fungsi, dan posisi masing-masing organ di dalam 
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setiap tindakan manajerial. Contoh yang paling konkrit adalah adanya diagram 

alir dalam setiap kegiatan. Dengan diagram alir ini maka kegiatan “apa” harus 

dilaksanakan oleh “siapa” dengan prosedur yang “bagaimana” sudah diatur 

secara jelas. 

Contoh lain pengaruh langsung penerapan Sistem Majemen Mutu ISO 

9001:2000 adalah kredo dalam sistem ini, yaitu “menulis apa yang dikerjakan, 

dan mengerjakan apa yang ditulis”. Setiap tindakan  harus didasarkan atas 

perencanaan yang tertulis, dan setiap kegiatan harus didokumentasikan, mulai 

dari manual mutu, rencana mutu, spesikasi, panduan, dan rekaman. Suardi 

(2003:66) menyatakan bahwa dokumentasi memungkinkan adanya 

komunikasi tujuan dan konsistensi tindakan. Dilanjutkan,  dokumen juga 

berfungsi sebagai: 

- alat dalam penelusuran; 

- prasarana pemberian bukti yang objektif; dan  

-  alat penilaian keefektifan dan kestabilan dari sistem manajemen mutu. 

Hal lain yang berpengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan 

dengan diterapkannya  sistem manajemen mutu  ini adalah adanya mekanisme 

yang memungkinkan terjadinya proses perbaikan berkelanjutan (continuous 

improvement) berjalan secara sistematis, yaitu audit internal dan eksternal. 

Audit adalah sebuah mekanisme di dalam institusi yang berfungsi untuk 

menemukan secara dini setiap penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam 

proses mencapai sasaran mutu. Dengan adanya audit, maka setiap kesalahan 

dan penyimpangan dapat diperbaiki sedini mungkin. Kendali mutu tidak 
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semata-mata dilihat dari kualitas produk atau keluaran semata, tetapi dimulai 

dari proses, artinya  dalam proses manajerial  ada mekanisme perbaikan 

seandainya ditemukan adanya gejala-gejala kekeliruan di dalam menjalankan 

sistem. Suardi (2003:58) menyebutkan, keuntungan pokok dari penggunaan 

prinsip ini antara lain: 

1) adanya kinerja yang menguntungkan dalam meningkatkan 
kapabilitas organisasi; 

2) fleksibel dan cepat dalam  merespon hubungan untuk mengubah 
pasar atau kebutuhan dan harapan   pelanggan; 

3) mengoptimalkan biaya dan sumber data.  
 
Gaspersz (2003:82) menyatakan  bahwa keputusan yang efektif  

adalah keputusan yang berdasarkan atas analisis data dan informasi untuk 

menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah kualitas 

dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.  Keputusan manajemen 

organisasi diarahkan untuk  untuk meningkatkan kinerja  organisasi dan 

efektivitas implementasi sistem manajemen mutu.  

Selain pengaruh-pengaruh yang bersifat langsung seperti tersebut di 

atas, yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh tidak langsung seperti 

misalnya kebanggaan terhadap institusi sehingga dapat mendorong setiap 

orang untuk lebih termotivasi di dalam melakukan kegiatan manajerial yang 

berorientasi kepada mutu.  Hal ini terungkap dari pernyataan Drs. Y. Joko 

Tarkito, SJ,  M.A., Direktur PIKA sebagai berikut: 

“Ada, nanti akhir tahun semester, guru-guru tertentu tidak libur, 
digodok lagi. Ada pembekalan lagi. Desember ada evaluasi.  Libur 
Desember itu 10 hari, lima  hari untuk evaluasi satu semester, 
sedangkan Juli untuk merencanakan pengajaran dan evaluasi 
program. Itu dituntut oleh ISO. ISO itu membantu kami. Ketika 
orang mengatakan itu dituntut oleh manajemen sini, dituntut oleh 
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kemajuan kita, supaya begini, mereka mentheleng saja. Tetapi ketika 
kita mengatakan dituntut oleh ISO, lalu mereka grabyakan. ISO itu 
siapa?  ISO itu apa? Kita itu dibodohkan oleh kita sendiri kok. ISO 
itu no thing, no body sebetulnya,  tetapi kalau kita bilang ISO, kita 
baru berangkat, tetapi kalau yang mbilangin direksi, mengatakan 
begini supaya maju, mereka gembelengan, itu bodoh” (W/QI-
I/2005). 

 
Pernyataan di atas menyiratkan bahwa  implementasi SMM ISO 

9001:2000 membantu pimpinan atau manajemen  untuk  mendorong dan 

memotivasi warga institusi  di dalam melakukan aktivitas organisasi  secara 

taat asas dalam sebuah mekanisme atau proses manajerial yang  

terstandarkan, sehingga ukuran keberhasilan atau kegagalan dapat diukur 

dengan instrumen dan parameter yang jelas. Dorongan atau motivasi 

”eksternal” untuk selalu berorientasi kepada mutu yang mengendap dalam 

aktivitas keseharian pada akhirnya akan berubah menjadi jiwa dan budaya 

dari warga institusi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Bab ini berisi (1) simpulan, dan (b) saran-saran. 

A. Simpulan 

Dari pembahasan hasil penelitian dapat ditarik beberapa simpulan, 

antara lain: 

Secara umum dapat dinyatakan  bahwa model pengambilan keputusan di 

PIKA Semarang dilaksanakan  atas dasar rasionalitas, atau lebih tepatnya 

adalah rasionalitas yang dibatasi (bounded rationality) dengan langkah-

langkah sebagai berikut: (1) identifikasi masalah dan mendefinisikan 

masalah; (2) pencarian alternatif solusi; (3) pemilihan alternatif solusi; (4) 

mengkomunikasikan keputusan atau solusi masalah; (5) melakukan 

kontrol melalui mekanisme umpan balik.   

Di dalam situasi di mana langkah-langkah pengambilan keputusan seperti 

tersebut di atas  tidak dapat dilakukan secara lengkap,  biasanya dilakukan 

jalan pintas penilaian atau heuristik, terutama pada pengambilan 

keputusan secara individual. Hal semacam  ini terjadi  disebabkan oleh  

berbagai keterbatasan, antara lain keterbatasan waktu, keterbatasan  

informasi, keterbatan pengetahuan, keterbatasan   keterampilan dalam 

mengambil keputusan, dan berbagai  keterbatasan sumber daya lainnya. 

Selain pengambilan keputusan atas dasar rasionalitas atau rasionalitas yang 

dibatasi, pengambilan keputusan dengan intuisi diakui masih dilakukan 

oleh manajemen  PIKA Semarang, meskipun sebenarnya secara 
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organisatoris hal ini tidak dikehendaki. Pengambilan keputusan intuitif 

tidak harus dengan melakukan analisis rasional secara independen, namun 

lebih merupakan dua hal yang saling melengkapi. Pengalaman 

memungkinkan manajer mengenali situasi dan menggunakan informasi 

yang terkait dengan situasi tersebut, sehingga  pengambil keputusan 

intuitif dapat memutuskan sesuatu  secara cepat dengan informasi yang 

sangat terbatas. 

Proses pengambilan keputusan di PIKA Semarang  dilakukan melalui tiga   

mekanisme pokok,  yaitu (1) rapat-rapat berjenjang;  (2) koordinasi antar 

staf di luar rapat; dan (3) keputusan individual sesuai dengan tanggung 

jawab dan kewenangan masing-masing staf. Dari tiga mekanisme tersebut, 

rapat adalah mekanisme yang paling  utama dalam proses pengambilan 

keputusan, terutama untuk keputusan-keputusan yang bersifat mayor.  

Rapat yang dilaksanakan di PIKA adalah sebuah kesadaran dari manjemen 

tentang pentingnya  pelibatan orang di dalam pengambilan keputusan, 

sehingga dapat  meningkatkan partisipasi dan rasa tanggung jawab warga 

institusi.  Rapat juga memungkinkan hasil keputusan yang lebih objektif 

atau mengurangi sesedikit mungkin subjektivitas, karena pengajuan 

alternatif merupakan totalitas kombinasi dari kemampuan, kompetensi, 

dan akumulasi dari seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh peserta rapat.  

Disamping memiliki kelebihan-kelebihan, rapat juga mempunyai 

kelemahan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui rapat 

pada umumnya lebih memakan waktu  bila dibanding pengambilan 
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keputusan individual. Selain itu rapat-rapat yang dilakukan secara 

bertahap dan berjenjang dari level atas  ke bawah yang tidak 

mempertemukan secara langsung antara pimpinan puncak dengan lini 

bawah mempunyai potensi munculnya distorsi informasi, miskomunikasi  

dan perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap suatu masalah yang ada 

di institusi.  

Teknik yang digunakan pada proses pengambilan keputusan di PIKA adalah 

brainstorming atau curah pendapat,  meskipun pada situasi tertentu 

menggunakan teknik-teknik lainnya semacam analisis SWOT (Strength-

Weakness-Opportunity-Threat).  Melihat apa yang terjadi di PIKA, 

efektivitas pengambilan keputusan bukan semata-mata didasarkan atas 

kecanggihan teknik yang digunakan, tetapi lebih kepada hal-hal yang 

bersifat ”nonteknis’, yaitu   integritas atau komitmen warga institusi 

terhadap tugas dan  tanggung jawabnya  serta kebiasaan dan norma-norma 

yang berkembang menjadi budaya organisasi.  Adapun penerapan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2000 di PIKA Semarang membingkai seluruh 

aturan, norma, dan kebiasaan yang sudah berjalan dengan baik dengan 

manajemen yang distandarkan, sehingga  proses pengambilan keputusan 

semakin dapat dipertanggungjawabkan.   

Pengambilan keputusan merupakan  sesuatu  yang kompleks yang dipengaruhi 

oleh banyak faktor, mulai dari sistem yang berlaku pada lembaga tersebut, 

budaya organisasi, faktor individu,  substansi masalah yang harus 

dipecahkan, dan ketersediaan sumber daya. Pembahasan salah satu aspek   
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dari pengambilan keputusan tidak akan mungkin lepas dari pembahasan-

pembahasan  aspek-aspek lainnya. Sebagai contoh, pembahasan dan 

pengungkapan mengenai model pengambilan keputusan mau tidak mau 

harus membahas hal-hal yang lain, antara lain struktur organisasi, pola 

komunikasi, sistem manajemen, kebiasaan warga institusi, dan lain 

sebagainya.   

 

Saran-saran 

Berdasarkan keseluruhan uraian dan simpulan penelitian, dapat 

disampaikan  saran-saran kepada berbagai pihak  sebagai berikut: 

Kepada PIKA 

a. Untuk mengatasi kesenjangan persepsi antara pimpinan puncak 

dengan staf yang berada di lini bawah seperti instruktur, guru,  tenaga 

pelaksana dan semacamnya perlu dibuat sebuah mekanisme alternatif 

dalam komunikasi pengambilan keputusan. Mekanisme komunikasi 

berupa rapat berjenjang yang tidak mempertemukan secara langsung 

antara pimpinan puncak dengan lapisan bawah memungkinkan 

terjadinya distorsi informasi dan ketidaksamaan persepsi antara 

pimpinan puncak dan lapisan bawah.  

b. Untuk lebih meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, sebaiknya 

PIKA mengoptimalkan fungsi SIM  (Sistem Informasi Manajemen), 

sehingga  kualitas dan kuantitas informasi sebagai bahan baku 
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pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk 

menunjang proses pengambilan keputusan akan semakin  baik. 

2.  Kepada Peneliti Lain 

Pengambilan keputusan adalah inti dari kehidupan organisasi 

dengan spektrum kajian yang amat luas.  Oleh karena itu kepada peneliti 

lain yang berminat untuk meneliti bidang kajian ini masih terbuka luas  

dengan manfaat yang cukup besar baik bagi pengembangan keilmuan 

ataupun aplikasi dalam kehidupan berorganisasi. Topik yang dapat 

dikembangkan antara lain hubungan antara pengambilan keputusan 

dengan sistem dalam organisasi, pengambilan keputusan dengan budaya 

organisasi, pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, faktor-

faktor pendorong  pengambilan keputusan, hubungan variabel waktu 

dengan pengambilan keputusan, apakah ada perbedaan cara pengambilan 

keputusan antara manajer di lembaga pendidikan dan lain pendidikan, 

apakah pengambilan keputusan kelompok lebih efektif dari pada 

pengambilan keputusan individu, dan lain sebagainya.    
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

           Kode  : W/QI-1/2005 
Tempat : Ruang rapat PIKA Semarang 
Informan : Pater Drs. Y. Joko Tarkito, SJ. M.A. 
Jabatan : Direktur PIKA Semarang 
Waktu  : Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2005 
 

Wawancara dimulai pada pukul 10.00 di ruang pertemuan, yang letaknya berada 
di samping ruang Direktur. Wawancara dilakukan setelah melakukan perjanjian 
terlebih dahulu.  Perlu dikemukakan bahwa Direktur menyediakan waktu dengan 
catatan memberi tahu terlebih dahulu. Wawancara dilakukan dalam suasana 
santai, karena kebetulan peneliti sudah mengenal Pater Drs. Y. Joko Tarkito, SJ. 
M.A. Peneliti melengkapi diri dengan kamera dan tape recorder serta buku 
catatan.  

 
HASIL WAWANCARA 

 
Tanya : ”Bagaimana uraian tugas secara umum masing-masing level dalam 
organisasi di PIKA Semarang, misalnya Kepala Divisi, dan sebagainya dalam 
hubungannnya dengan proses pengambilan keputusan”? 
Jawab: ”Ya ini berkaitan dengan job description. Artinya pengambilan keputusan 
ada level-level keputusan pelaksana, keputusan perencana, keputusan manajemen, 
atau keputusan supervisor, atau keputusan direksi. Ini menyangkut dengan strata 
organigram yang ada.  Level yang menyangkut para manajer diberi porsi banyak 
untuk mengambil keputusan, karena mereka akan kena imbas terhadap 
pelaksanaan atas keputusan itu. Direksi yang ada diatasnya hanya memberi 
kaidah-kaidah umumnya saja, supaya tidak banyak melenceng. Baru kalau 
keputusan direksi, Direktur yang sungguh-sungguh mengambil porsi banyak 
memutuskan  tanpa mengesampingkan data-data atau konsultasi dari bawahan. 
Kita melihat bahwa strata di PIKA ini pertama adalah  pelaksana, kemudian 
supervisor, manajer, direksi. Jadi pengambilan keputusan ada level-levelnya itu. 
Keputusan-keputusan yang menyangkut keputusan mana itu. Lalu porsi-porsi 
yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan, ya level-level itu, sehingga 
direksi tidak perlu memutuskan,  tukang sapu menyapu ruang ini hari apa, itu 
level keputusan supervisor. Sedangkan keputusan level direksi lain lagi. THR 
diberikan tanggal berapa, besarnya berapa, tenaga harian diberi atau tidak. Itu 
level direksi untuk mengambil keputusan, dengan meminta masukan dan 
konsultasi dari bawahan”  
 
Tanya: ”Adakah pemilahan jenis-jenis masalah kaitannya dengan pengambilan 
keputusan di PIKA Semarang”? 
Jawab: ”Ada, pembedaan itu rutin dan non rutin atau insidental. Rutin biasanya 
dibuat memo-memo, sesudah itu jalan. Kalau insidental adalah keputusan yang 
biasanya tidak seperti itu, mengacu pada level atasnya, lalu membuat keputusan 
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baru.  Lalu ada lagi pembedaan urgen dan non urgen. Ya, kita mengundang rapat 
khusus, ini (ada masalah) urgen, harus  segera bisa diselesaikan.  
Sebenarnya kami ada rapat yang terjadwal. Idealnya keputusan itu diputuskan 
pada rapat yang terjadwal, dan diharapkan cukup. Kalau ada sesuatu yang urgen 
diputuskan di luar jadwal-jadwal rapat. Orang sukanya begitu. Orang itu kasarnya 
egois.  Kalau pada bagiannya ada satu hal yang harus dipecahkan,  orang itu 
kemudian menganggap bagiannya paling penting. Persoalan dalam bagiannya di 
anggap paling urgen.  Maka kalau  ada persoalan-persoalan yang ada di bagiannya  
maunya langsung diputuskan. Itu tidak baik. Kalau bisa tunggu rapat yang sudah 
dijadwalkan. Kalau sudah ada dalam rapat, ungkapkan semua persoalan yang ada 
untuk diputuskan waktu itu. 
Seringkali orang rapat tidak persiapan. Ketika ditanya tidak bicara, setelah rapat 
usai baru ingat ada ini ada itu,  ya tunggu rapat depannya. Salahnya tadi tidak 
omong. 
Keuntungan keputusan diambil pada pada rapat yang reguler itu masukan 
didengar banyak orang. Pikiran banyak orang lebih  baik dalam memutuskan 
sesuatu daripada putusan satu dua orang. Apalagi dalam forum-forum formal, 
yang dengan ketenangan dan konsentrasi yang matang, itu lebih baik keputusan 
yang dihasilkan. Jadi keputusan yang urgen dan tidak urgen, reguler dan non 
reguler, jadi satu kesatuan”. 
 
Tanya: ”Apakah dalam pengambilan keputusan menggunakan metode atau 
strategi tertentu? 
Jawab:  ”Strategi ya ada, tetapi tergantung keputusan mengenai apa. Mengenai 
keuangan, mengenai proses, apa proses dari depan. Jadi boleh dikatakan pekerjaan 
ada itu (Romo Joko menjelaskan sambil menulis di papan tulis: koordinasi, 
manajemen, administrasi, teknis). 
Ini mempunyai kriteria-kriteria yang kalau ditulis terlalu banyak, ya susah. Tetapi 
ada konsep-konsep umum yang bisa ditarik dan dikalkulasikan dalam pernyataan. 
Misalnya dalam keuangan itu hemat, efisien, efektif.  Koordinasi itu kriterianya 
cepat dan jelas.  Manajemen, apa tidak terlalu banyak jalur yang harus dilewati. 
Administrasi,  tidak berkepanjangan. Teknis juga  demikian”. 
 
Tanya: “Apakah pengambilan keputusan di PIKA Semarang disamping 
menggunakan landasan rasionalitas, juga menggunakan landasan irrasionalitas, 
feeling, insting, dan sebagainya”? 
Jawab: ”Ya itu kenyataan masih jalan. Irrasionalitas masih jalan. Pemimpin 
karismatik itu irrasional, bisa hampir sama. Mereka digugu bukan karena tataran 
argumentasi rasional yang bisa diterima secara rasional juga. Dan itu tidak cocok 
untuk kepemimpinan sekarang.  Jadi kepemimpinan yang kuat itu kuat dalam hal 
apa, mestinya kuat dalam kerja-kerja ini mestinya (sambil menunjuk pada tulisan 
yang menggambarkan prinsip-prinsip manajemen: memenej, membimbing, 
mengarahkan, merencanakan)”. 
 
Tanya: ”Jadi apakah prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang menggunakan 
feeling, atau  insting juga masih berlangsung di PIKA Semarang”? 
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Jawab: ”Artinya masih berjalan. Sebenarnya mau dihindari tapi masih berjalan”. 
 
Tanya: ”Tentang hasilnya, apakah hasil keputusannya lebih benar dari pada 
yang rasional”? 
Jawab: ”Lebih benar atau tidak itu seringkali susah untuk mengatakannya. 
Sebagai contoh, wisuda Juli yang lalu saya mengatakan, wisuda dilakukan di 
tempat lain, karena kalau disini akan mengganggu produksi. Mungkin ada orang 
nggrundel, menghabiskan uang saja.  Tetapi saat itu pas hari H, hujan deras sekali, 
PIKA kebanjiran. Jadi seandainya wisuda dilaksanakan di kampus PIKA (Jln. 
Imam Bonjol), akan kacau semua. Ada orang bilang keputusan Romo Direktur  
tepat, padahal  apa kalau tetap di sini apa tidak tepat? 
Yang penting menurut saya bukan keputusannya, tetapi yang lebih penting 
prosedurnya.  Keputusan bisa salah, tetapi bila prosesnya benar akan menyehatkan 
organisasi. Artinya semua orang di sana membuat keputusan bersama, lalu 
akhirnya keputusan yang dilaksananakan salah, dan semua orang belajar dari situ.  
Dari pada keputusan dari pemimpin, dal-del, dal-del, meskipun benar tetapi  
orang lain tidak belajar. Penyehatan organisasi itu seperti senam, semua bergerak,  
semua belajar, sehingga semua semakin kuat, semakin pejal, semakin solid, 
semakin bersatu”. 
 
Tanya : ”Apakah pengambilan keputusan di PIKA Semarang sudah menggunakan 
SIM”? 
Jwab: ”Komputer di  sini on-line, informasi disampaikan (ke setiap unit yang 
ada). Kalau melihat pembicaraan-pembicaraan yang terjadi di dalam rapat, 
sepertinya orang tidak membaca. Kita masih menikmati tradisi lisan, dan awang-
awangen melakukan tradisi tulisan. Tradisi tulisan ini masih belum dihayati,  
sehingga SIM yang didasarkan atas tulisan, basisnya tulisan-tulisan tersebut 
belum mewarnai dalam rapat-rapat. Itu yang tidak baik”.  
 
Tanya: ”Jadi dalam mengambil keputusan belum menggunakan hasil-hasil 
statistik ”? 
Jawab: ”Ada, waktu itu diekspos lagi pakai CD, di tarik lagi (file yang ada di 
dalam komputer ke dalam laptop yang ada di ruang rapat).  Jadi kan kerja dua 
kali,  dan keputusan tidak matang. Karena mestinya pandangan-pandangan, 
masukan-masukan itu sudah ada dan dipersiapkan (sebelum rapat), tidak sakdet 
saknyet mikir. Lalu akhirnya pas rapat podo wegah, pokoke boss  omong opo” . 
 
Tanya: ”Menurut Romo Direktur kira-kira apa penyebabnya”? 
Jawab: ”Karena orang kita belum masuk tradisi tulisan. Masih malas membaca, 
harus diakui itu. Alasannya sibuk. Itu bukan semata-mata manajemen waktu, 
tetapi manajemen pribadi. Manajemen pribadi kita parah. Guru-guru misalnya, 
ada apa sehari, yang bener saja. Disini, guru saya kasih separo waktu untuk 
persiapan dan koreksi. Nyatanya mereka gunakan untuk apa. Bukan untuk itu. 
Ubak-ubek karepe dewe, tetapi dari institusi sudah jelas menegaskan separo, ada 
40 jam seminggu, orang mengajar 20 jam, yang lain untuk koreksi, untuk 
persiapan, dan untuk pengembangan”. 
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Tanya : ”Adakah upaya institusi untuk meningkatkan kemampuan staf dalam 
pengambilan keputusan”? 
Jawab: Ada, nanti akhir tahun semester, guru-guru tertentu tidak libur, digodok 
lagi. Ada pembekalan lagi. Desember ada evaluasi.  Libur Desember itu 10 hari, 5 
hari untuk evaluasi satu semester, sedangkan Juli untuk merencanakan pengajaran 
dan evaluasi program. Itu dituntut oleh ISO. ISO itu membantu kami. Ketika 
orang mengatakan itu dituntut oleh manajemen sini, dituntut oleh kemajuan kita, 
supaya begini, mereka mentheleng saja. Tetapi ketika kita mengatakan dituntut 
oleh ISO, lalu mereka grabyakan. ISO itu siapa?  ISO itu apa? Kita itu 
dibodohkan oleh kita sendiri kok. ISO itu no thing, no body sebetulnya,  tetapi 
kalau kita bilang ISO, kita baru berangkat, tetapi kalau yang mbilangin direksi, 
mengatakan begini supaya maju, mereka gembelengan, itu bodoh. 
 
Tanya: ”Kalau menurut Romo apa itu apa maknanya”? 
Jawab: ”Orang minder. Kita itu belum percaya bahwa kita itu orang hebat. Saya 
pernah sekolah  ke luar negeri,  kita itu sebenarnya tidak kalah berpikir dengan 
mereka itu. Orang itu otaknya sama. Jadi kita belum terbebaskan dari image 
bahwa kita orang terjajah.  
Karismatik itu istilah positifnya, negatifnya ya irrasional itu tadi . Para pemimpin 
ingin menikmati irrasionalitas kepemimpinannya, bisa sewenang-wenang. 
Tapi kenyataanya bisa begini, ada anak buah yang senang dipimpin dengan 
kepemimpinan irrasionalitas, ndak usah kerja apa-apa karena tak bisa disalahkan. 
Tetapi dengan manajemen by objective, orang bisa disalahkan  karena 
partisipatoris tadi”. 
 
Tanya: ”Apakah penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO mempunyai pengaruh 
yang signifikan dalam pengambilan keputusan di PIKA Semarang”? 
Jawab:  ”Sifgnifikan sekali. Karena pekerjaan  manajemen adalah menimbang, 
dan kemudian  memutuskan, membuat keputusan. Institusi itu kan hidup dari 
keputusan-keputusan.  Yang dilakukan itu adalah sesuatu yang diputuskan. 
Sesuatu itu diputuskan baru dilaksanakan. Tidak boleh sesuatu itu dilakukan tanpa 
diputuskan dulu, mlaku sak karepe dewe. Itu adalah keputusan-keputusaan parsial  
yang tidak pada porsinya siapa yang memutuskan. Misalnya jadwal pembersihan. 
Jadwalnya ini, begini itu kan pernah diputuskan. Tidak bisa orang (maksudnya 
petugas kebersihan), ya ndak, kan saya sendiri. Lho, saya sendiri bagaimana. 
Apakah mandornya tidak membuat keputusan bersama dengan petugas untuk 
membuat jadwal kebersihan. Tidak kok,  ini terserah saya sendiri, nyatanya jalan.  
Hal seperti ini tidak benar, tidak berlaku. Nanti kalau ada apa-apa  jadi tidak jalan. 
Kesehatan manajemen itu kalau semua itu penuh perencanaaan. Kalau kepleset 
masih bisa jagan”. 
 
Tanya : Bagaimana cara mengontrol keputusan-keputusan yang telah dihasilkan 
oleh institusi? 
Jawab: Ada evaluasi pada rapat berkala. Makanya rapat berkala itu penting sekali, 
itu membantu orang kita dalam mengatasi keengganan rapat. Rapat itu siapa yang 
senang. Bila rapat itu dibuat spontan, kalau ada keperluan baru rapat, setahun bisa 



v 

 

tidak rapat. Untuk mengatasi keengganan orang rapat, maka rapat dibuat berkala, 
diatur dalam ISO. Dalam rapat berkala ada laporan yang lalu, perencanaan yang 
akan datang.  
 
Tanya: Bagaimana menangani keputusan yang tidak sesuai dengan harapan yang 
diinginkan? 
Jawab: Kalau bisa diubah lagi ya diubah, kalau terlanjur ya sudah, untuk timing 
yang akan datang. 
 
Tanya:  Bagaimana cara menangani atau meminimalisasi vested interest  dalam 
proses pengambilan keputusan? 
Jawab: Ada dua hal. Pendekatan pribadi dan institusional. Saya membuat 
keputusan dari setting obyektif. Perkara orang nanti bereaksi positif dan negatif, 
itu nanti. Tetapi saya tidak boleh dengar. Kalau saya dengar, sistematika berpikir 
saya jadi kacau. Saya jalan saja. Secara positif, secara obyektif, begini-begini. Jadi 
secara pribadi saya punya hubungan baik, tetapi ada perbedaann antara hubungan 
pribadi dengan institusional. Saya harus berprediksai bahwa guru-guru tidak 
punya vested interest. Saya tahunya baik. Akhirnya mereka terperbaiki oleh 
apriori saya bahwa mereka itu baik. 
Pendekatan institusional, Kepala Sekolahnya saya suruh mbilangin pada mereka 
(maksudnya guru-guru dan instruktur). Jangan saya yang melakukan itu, nanti 
terlalu banyak, nanti tidak bagus. Ada porsinya sendiri. Ada konsep Allah Maha 
Besar, ada konsep Allah merasuk  dalam hidup manusia. 
 
Catatan: 
Wawancara diakhiri pada pukul 11.00 tepat seuai  dengan perjanjian. Kemudian 
peneliti  dipertemukan dengan Pak Totok Susanto, Kepala Program D III atau 
Akademi, yang kemudian diberi tugas oleh Direktur PIKA  untuk menjadi 
pendamping peneliti dan menfasilitasi kegiatan peneliti selama kegiatan 
eksplorasi data di  lapangan.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Kode : W/QI-2/2005 
Tempat : Ruang kerja Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan  
Informan : R.N. Among Subandi  
Jabatan : Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan/Kepala  SMTIK 
Waktu : Kamis tgl. 10 Nopember 2005 pk. 13.00 s.d. selesai  

 
 

 
Tanya: Apa saja jenis pelayanan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 
oleh PIKA Semarang? 
Jawab: Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan, sekolah. Kami memiliki pendidikan 
setara SMK empat tahun yang disebut dengan SMTIK, Akademi atau program  D 
III, sedangkan yang berupa pelatihan antara lain pelatihan  petatar-petatar, 
training-training, In House Training,  konsultasi, produk-produk kita semacam itu. 
 
Tanya: Kewenangan apa saja yang diberikan kepada Kepala Divisi Pendidikan 
dan Pelatihan dalam pengambilan keputusan? 
Jawab : Pengambilan keputusan siswa tidak naik, tidak lulus, menjadi 
kewenangan  Kepala Divisi Diklat. Kemudian  memutuskan penerimaan jasa 
diklat dan sebagainya menjadi kewenangan kami, meskipun ada bagian-bagian 
tertentu dalam pengambilan keputusan itu konsultasi dengan Direktur. Tetapi 
yang sifatnya sederhana, seperti konsultasi dengan orang tua, tanggal berapa 
(konsultasi itu dilakukan), diputuskan di tingkat divisi tanpa konsultasi dengan 
direksi.  Kemudian memanggil siswa bermasalah, memanggil orang tua dalam 
rangka penunggakan uang sekolah, siswa bermasalah, menjadi wewenang kami.  
 
Tanya: Pengambilan keputusan yang harus dikonsultasikan dengan Direktur itu 
yang seperti apa ? 
Jawab:  Pengambilan keputusan yang menyangkut atau yang implikasinya cukup 
besar bagi institusi. Misalnya mengeluarkan anak dari sekolah yang kriterianya 
cukup berat, artinya belum ada dalam kriteria yang sudah ditentukan. Meskipun 
sudah ada (kriteria tersebut), tetap konsultasi dengan Direktur karena ini 
mengembalikan anak kepada orang tua,  implikasinya cukup besar. Meluluskan 
dan menaikkan siswa saya mempunyai kewenangan, tetapi bagi saya akan lebih 
bagus kalau mengkonsultasikannya. 
 
Tanya: Konsultasi hanya dengan Direktur atau juga dengan bawahan? 
Jawab: Dengan bawahan juga. Dalam rapat penentuan kenaikan (kelas) itu kan 
ada rapat staf, bersama-sama memutuskan. Tetapi dalam suasana yang dead lock 
biasanya diputuskan di pimpinan. 
 
Tanya: Di dalam forum rapat atau di luar rapat ? 
 Jawab : Di dalam forum rapat 
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Tanya: Seberapa jauh kewenangan masing-masing level dalam pengambilan 
keputusan? 
Jawab: Kalau sudah meyangkut pada hal-hal yang besar pengaruhnya bagi  
institusi, biasanya diputuskan sampai ke  level Direktur. Bisa saja saya sudah 
punya keputusan, namun biasanya tetap saya konsultasikan. Direktur mendukung 
atau memberikan  pandangan lain.   Bisa jadi, kalau direktur menerima, keputusan 
semakin kuat. Tetapi bila tidak menerima, ya bagimana kita berbicara. 
  
Tanya: Proses konsultasi itu di dalam forum rapat atau di luar rapat? 
Jawab: Ada rapat staf, rapat manajemen, rapat internal antar Kepala Divisi dengan 
Direktur, nah dalam rapat antara Kepala Divisi dengan Direktur itu mencoba 
memutuskan sesuatu yang terkait dengan masalah divisi saya. Bisa jadi lintas 
divisi. Tetapi kalau yang sifatnya jelas, misalnya memutuskan sesuatu, katakanlah 
siswa. Siswa ini dikeluarkan kenapa. Kalau semua hampir semua orang tahu 
bahwa dia melanggar peraturan yang sudah ada, kita cukup memberi tahu saja. 
Pelanggarannya sudah jelas. Tatapi kalau masih meragukan,  ada pertimbangan 
tertentu, kita rapat bersama. 
 
Tanya: Menurut Bapak, adakah pemilahan jenis-jenis masalah kaitannya dengan 
pengambilan keputusan? 
 Jawab:  Sejauh ini belum. Yang terjadi pada kami adalah, kalau masalah kecil 
seperti ini, tanggung jawabnya pada guru, ya selesaikan saja. Kalau tanggung 
jawabnya pada Kepala Divisi, langsung saja diselesaikan di tingkat Kepala Divisi.   
Misalnya saja kalau di pelajaran praktek, merencanakan membuat barang-barang 
jadi, levelnya yang memutuskan untuk pengaturan bahan-bahan siapa, ya Kepala 
Sub Divisi Bengkel Pendidikan. Tetapi kalau menjual barang, tidak bisa menjual 
sendiri. Harus lapor atasan. Harus lapor saya selaku Kepala Divisi, tidak bisa dia 
menjual sendiri hasil produknya. 
 
Tanya: Apakah semua urusan keluar institusi harus satu pintu? 
Jawab: Ya.  
 
Tanya: Tadi pak Among mengatakan,  ada masalah kecil, masalah besar. Lantas 
ukuran besar dan kecil itu seperti apa, sehingga bisa dikatakan, ini cukup guru, 
yang itu levelnya Kepala Divisi, dan sebagainya? 
Jawab: Yang berkaitan dengan keuangan, kesulitan keuangan,  permohonan 
keringanan anak,   harus diberi sangsi apa, levelnya Kepala Divisi. Tetapi kalau 
pemanggilan siswa karena nakal, dan sebagainya, atau memulangkan anak, itu 
levelnya guru, tetapi tetap memberi tahu saya. 
 
Tanya: Apakah semua itu tertulis. 
Jawab: Tidak tertulis, kami sampaikan dalam rapat, semacam konvensi begitu. 
Akhirnya mereka (maksudnya guru) berani melakukan itu. Jadi misalnya guru 
melihat anak tidak mengikuti pelajaran, dipulangkan. Saya tidak akan 
menghalangi hal itu. Karena di dalam rapat saya sudah sampaikan, nanti kalau di 
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dalam mengajar mau memberi sangsi pada anak, saya akan mendukung. Saya 
tidak akan bilang jangan, kasihan anaknya, tidak begitu.  
 
Tanya: Apakah guru langsung bertanggung jawab kepada Kepala Divisi? 
Jawab: Ya, di sini semua guru  bertanggung jawab kepada saya. Karena di sini 
tidak seperti di sekolah lain, ada Wakasek Kurikulum, dan sebagainya. Dalam hal 
ini saya sebagai Kepala Sub Divisi, yang kebetulan saya rangkap (Keterangan: 
Bpk. R.N. Among Subandi adalah Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan yang 
sekaligus merangkap sebagai Kepala Sekolah Menengah Teknologi Industri 
Kayu). Perlu diketahui bahwa di bawah Kepala Divisi (Diklat) ada Kepala Sub 
Divisi  Bengkel Pendidikan, Kepala Sub Divisi  atau Kepala Sekolah SMTIK 
yang kebetulan saat ini saya rangkap, Kepala Sub Divisi   Akademi dan Kepala 
Sub Divisi   Pelatihan. 
 
Tanya: Meskipun guru bertanggung jawab kepada Kepala Sub Divisi atau Kepala 
Sekolah, bisakah guru berkonsultasi dengan  Kepala Divisi tanpa melewati 
Kepala Sub Divisi, yang artinya melompati satu jenjang birokrasi?  
Jawab: Tidak bisa. Itu akan menimbulkan, apa ya, sangat lucu, kalau ada yang di 
bawah saya, saya tidak tahu. Ada satu kejadian  di bawah saya, kok saya tidak 
tahu. Romo sendiri memahami hal itu. Ada usulan dari bawah harus melalui Pak 
Among dulu. Kalau overlap  semacam itu (maksudnya guru langsung 
berhubungan secara formal dengan Direktur tanpa melalui Kepala Divisi 
Pendidikan dan Pelatihan), maka percuma ada saya. Jadi pengajuan-pengajuan 
pembelian, dan sebagainya itu, tidak boleh langsung ke Romo (Direktur). Harus 
ke Kasubdiv, Kadiv tanda tangan, baru nanti disetujui atau tidak. 
 
Tanya: Birokrasi semacam itu membuat prosedur menjadi lama atau tidak ? 
Jawab: Tidak, kalau sudah dipahami bersama, saya kira tidak. Karena nanti akan 
menyulitkan kalau sampai ada level yang menjadi tanggung jawabnya, sampai 
tidak tahu. Saya ambil contoh yang kecil saja, misalnya mengubah jadwal. Guru 
tidak boleh mengubah jadwal tetapi saya tidak tahu. Kalau guru mengubah jadwal 
sampai saya tidak tahu kan repot.  
 
Tanya: Apakah pengambilan-pengambilan Keputusan di di PIKA Semarang 
didasarkan atas metode-metode tertentu, misalnya masalah tertentu diputuskan 
dengan cara tertentu? 
Jawab: Biasanya strategi-strategi kita ya kesepakatan, curah pendapat, tetapi 
sampai voting kok tidak pernah. Musyawarah bersama, dengan sistem kuesioner 
juga pernah kita lakukan. Kuesioner kita lakukan untuk memperbaiki kondisi. 
Misalkan kuesioner kepada siswa, apa yang mereka usulkan, nanti kita bisa lihat 
mana yang paling banyak keluhan-keluhan dari siswa. 
 
Tanya: Mana yang lebih dominan, pengambilan keputusan yang bersifat 
individual atau kelompok?  
Jawab: Yang saya rasakan, fifty-fifty. Memang seringkali tanpa mengajak bicara 
mengambil keputusan, kemudian dikomunikasikan. Hanya seringkali karena dia 
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mengambil keputusan sendiri, seringkali keputusan itu tidak sempurna. Ada 
celah-celah, yang mestinya begitu, tidak begini. Saya sendiri merasakan 
seharusnya ini diambil dalam rapat direksi, ada beberapa kepala, kemudian bisa 
melihat permasalahannya, kemudian membuat keputusan, saya kira itu akan lebih 
tepat. Kalau sendiri, biasanya unsur-unsur subyektif itu seringkali masuk. Jadi 
yang sudah ada SOP-nya bisa individual, kalau belum ada, dibicarakan bersama. 
 
Tanya: Apakah pengambilan keputusan juga menggunakan teknik-teknik tertentu, 
misalnya teknik pohon keputusan, diagram Paretto, dan semacamnya? 
Jawab: Teori itu banyak, tetapi dalam kenyataannya disederhanakan, tidak sampai 
menggunakan teknik  pohon keputusan atau teknik-teknik semacam itu, dan 
selama ini saya tidak mengalami hal itu. Memang idealnya seperti itu tetapi 
permasalahan yang kita hadapi kok tidak rumit,  dan memutuskannya tidak perlu 
sampai mengambil satu teknik-teknik tertentu. 
 
Tanya: Yang membuat semuanya jadi kelihatan mudah itu apa ya? 
Jawab: Karena ada keterbukaan, dan ada forum-forum rapat yang memudahkan 
komunikasi. Kalau sering komunikasi dan ada sarana untuk komunikasi, akan 
memudahkan kita untuk segera mengatasi permasalahan.  
 
Tanya: Apakah bentuk-bentuk komunikasi dalam penerapan hasil pengambilan 
keputusan? 
Jawab: Kita rapat bersama, kemudian membuat laporan. Ya kalau masalahnya itu 
berat ya tertulis. Tetapi juga laporan lisan.  
 
Tanya: Kalau mengkomunikasikan hasil keputusan ke bawah bagaimana Pak? 
Jawab: Kita panggil yang bersangkutan, kemudian kita sampaikan, diangkat atau  
tidak diangkat, kemudian yang bersangkutan diberi penjelasan mengapa, kok 
misalnya belum bisa diangkat.  
 
Tanya: Kalau keputusannya itu menyangkut hajat hidup seluruh divisi, harus 
melalui rapat atau bagaimana ada media lain ? 
Jawab: Harus melalui rapat terlebih dahulu. Kalau menyangkut seluruh divisi, 
harus rapat.  
 
Tanya: Tapi ada tidak, misalnya menyangkut seluruh divisi, tetapi cukup dengan 
pengumuman saja? 
Jawab: Untuk Divisi Diklat saja saya bisa, tetapi kalau menyangkut kebijakan 
yang melenceng sama sekali dari ketentuan, misalnya meliburkan siswa, saya 
harus berkonsultasi dengan Direktur. Ketentuannya tidak libur kok diliburkan, ya 
saya harus berkonsultasi. Untuk keputusan-keputusan yang menyangkut hajat 
hidup semakin  banyak orang, atasan harus tahu.Tetapi kalau aturannya sudah 
jelas, bisa diputuskan sendiri, tinggal nanti hasilnya dilaporkan. Kalau hanya 
berdasarkan feeling saya sendiri, misalnya tanpa ketentuan yang jelas, ya harus 
saya konsultasikan terlebih dahulu.  
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Tanya: Adakah pengaruh penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO dalam sistem 
pengambilan keputusan di PIKA Semarang? 
Jaawab: Dengan adanya SMM, maka tidak bisa seenaknya sendiri, harus ada 
prosedur-prosedur yang harus dilampaui. Kasubdiv tidak bisa mengambil 
keputusan sendiri tanpa prosedur-prosedur yang  sudah ada. Pengajuan pembelian 
itu bagaimana, prosedurnya ada. 
 
Tanya: Pengaruhnya signifikan atau tidak? 
Jawab: Ya signifikan sekali.  
Tanya: Jadi kesimpulannya dulu hal itu belum dilakukan, tetapi setelah 
diberlakukannya sistem manajemen mutu kemudian baru dilakukan? 
Jawab: Mungkin dulu sudah dilakukan, tetapi tidak tertulis, lebih tertata begitu, 
karena ada prosedur-prosedurnya. Akhirnya lebih meringankan tugas saya. 
Membuat sesuatunya menjadi lebih jelas, kalau begini, keputusannnya begini, 
prosedurnya seperti itu. 
 
Tanya: Apakah hal tersebut membuat sesuatu menjadi lebih mudah atau membuat  
lebih kaku? 
Jawab: Ya tinggal siapa yang menangkapnya. Kalau yang ingin seenaknya sendiri, 
menganggap hal itu menjadi kaku, tetapi kalau orang yang menyendiri bahwa itu 
adalah sebuah sistem, makanya semua menjadi lebih jelas. Sebagai contoh saya 
membuat prosedur, bagaimana guru kalau tidak masuk. Dulu tidak ada. Kalau 
etikanya orang tidak masuk kerja itu bagaimana, kan memberi tahu. Kaitannya 
dengan tanggung jawab di sini. Kalau dulu tidak ada prosedurnya, orang tidak 
merasa bersalah kalau tidak memberi tahu saya. Sekarang saya buat prosedur, 
sehingga lebih enak. 
  
Tanya: Persepsi lebih enak itu hanya persepsi Pak Among atau mewakili seluruh 
warga PIKA? 
Jawab: Semua orang seharusnya menjadi  lebih enak, tidak hanya berdasarkan 
perkiraan, karena semua menjadi lebih jelas, sehingga akan mempermudah orang 
bekerja. Kalau orang pergi ke sana aturannya begini. Dapat uang saku sekian, 
jelas.  
 
Tanya: Apakah pernah terjadi, aturan-aturan yang dibuat itu mengganggu dan 
kemudian direvisi? 
Jawab: Pernah, kan bisa terjadi, sesuatu ini tidak cocok lagi, terlalu panjang 
prosedurnya. Usulan bisa dari para guru, saya revisi. Kemudian saya lontarkan 
dalam rapat. 
 
Tanya: Apakah lembaga sudah menggunakan SIM dalam kegiatan pengambilan 
keputusan? 
Jawab: Balum optimal, SIM kita masih, ya berupa data-data yang belum rapi. 
Kalau orang ingin mencari nilai siswa dan sebagainya sudah bisa. Orang bisa 
mendapatkannya di sekretariat, siswa angkatan tahun berapa, sudah ada, tetapi 
menurut saya belum maksimal. 
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Tanya: Adakah upaya-upaya institusi untuk meningkatkan kemampuan staf dalam 
pengambilan keputusan? 
Jawab: Kalau secara khusus dalam pengambilan keputusan, tidak langsung seperti 
itu. Tetapi untuk meningkatkan kemampuan kinerja dan semacamnya, itu ada, 
misalnya orang disekolahkan lagi. Itu kan juga termasuk meningkatkan 
kemampuan seseorang. Dulu saya juga pernah ikut seminar tentang decison 
making, beberapa guru juga pernah kita ikutkan dalam kegiatan semacam itu. 
 
Tanya: Bagaimanakah menyikapi keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan 
harapan? 
Jawab: Kalau sampai keputusan itu berdampak pada kinerja karyawan, kita 
membicarakan lagi dalam forum rapat.  Misalnya karyawan minta kenaikan gaji 
sekian persen, tetapi yang muncul sekian persen. Kemudian kita lihat reaksi 
karyawan. Benar nggak, reaksinya jadi keruh, atau hanya sebagian saja. Itu kan 
bisa muncul gejala-gejala yang tidak baik, dan harus diperbaiki, dan biasanya 
dalam rapat direksi. Kami dipanggil, kemudian membicarakan hal tersebut. 
 
Tanya: Adakah kewenangan masing-masing level untuk merubah keputusan hasil  
rapat? 
Jawab: Kalau itu hasil rapat direksi, perubahannya juga harus melalui rapat dan 
kita tidak boleh merubah itu. Rapat direksi itu sebulan sekali. Rapat direksi itu 
hanya dengan kepala divisi. 
 
Tanya: Bagaimanakah cara meminimalisasi vested interest dalam pengambilan 
keputsan? 
Jawab: Kita akan lihat, kecenderungannya ke mana, apakah semua orang 
mengharapkan seperti itu, menjadi kepentingan semua orang secara umum , atau 
hanya orang yang usul saja. Nanti akan kelihatan juga di dalam rapat itu. Kalau 
ada semacam usulan semacam itu, saya lontarkan, bagaimana pendapat yang lain. 
Kalau tidak ada masalah, ya berarti tidak apa-apa.  
 
Tanya: Bagaimanakah cara mengontrol hasil-hasil keputusan? 
Jawab: Harus menggunakan informasi yang sebanyak-banyaknya. Satu orang 
memutuskan bisa menyebabkan kekeliruan. Kalau kita mengumpulkan informasi 
cukup banyak dari berbagai pihak, keputusan itu biasanya kok tidak banyak 
melesetnya. Misalnya kalau suatu saat Romo memutuskan sendiri tanpa konsultasi 
dengan divisi,  ada kemungkinan terjadi  kekeliruan, karena Romo tidak 
menguasai medan. Kepala Divisi yang tahu persis keadaan di lapangan. Misalnya 
mengenai kinerja  guru, prestasinya bagaimana, itu kan Kepala Divisi yang tahu. 
Kalau dia menilai berdasarkan subyektivitasnya saja, karena dia dekat dengan 
saya, ya keliru. Kalau saya,  disamping saya lihat sendiri kinerjanya, juga minta 
informasi dari teman-temannya. Semakin banyak informasi terkumpul hasilnya 
akan semakin bagus..  
 
Tanya: Apakah Romo bisa dikritik? 
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Jawab: Oh, bisa, sebagai contoh, penentuan uang saku ke luar kota, masih 
manusiawi atau tidak. Tetapi saya lebih senang memutuskan sesuatu itu dengan 
mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya. 
 
Tanya: Adakah rapat rutin pada pada Divisi Diklat? 
Jawab: Ada, biasanya saya rapat dengan Kasubdiv dua minggu sekali, minimal 
satu bulan sekali. Kalau yang insidental, sewaktu-waktu saya bisa memanggil 
mereka. Tetapi karena kesibukan-kesibukan, kadang-kadang tertunda. Cara 
mengatasinya dengan berkomunikasai satu dengan lainnya. Karena kami cukup 
dekat, kita omong-omong lagi apa yang harus dipecahkan.  
 
Tanya: Apakah pertemuan itu informal? 
Jawab: Kalau jam-jam kerja seperti ini tetap formal.  
  
(Wawancara diakhiri pukul 13.30 sesuai dengan perjanjian dan membuat 
komitmen bersama untuk  melanjutkan wawancara pada kesempatan yang lain, 
termasuk mengikuti rapat evaluasi dengan guru pada Divisi Diklat) 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode  : W/QI-3/2005 
Tempat  : Ruang Kerja Kepala Program  Akademi/D 

III  
Informan : Totok Susanto  
Jabatan            : Kepala Program  Akademi/ D III 
Waktu : Hari Senin  tgl. 27 Nopember 2005 

Catatan: 
1. Wawancara dilakukan saat Pak Totok Susanto sedang tidak mengajar 

karena kegiatan perkuliahan mahasiswa D III Jurusan Industri Kayu yang 
seharusnya diampu Pak Totok diganti dengan presentasai dua orang 
pengusaha dari Swiss, yang akan melakukan kerja sama dengan PIKA. 

2. Pak Totok Susanto adalah Kepala Program Akademi atau D III, yang juga 
merangkap sebagai Koordinator  Program IGI. 

 
HASIL WAWANCARA 

Tanya: Apakah wewenang masing-masing level dalam dalam proses pengambilan 
keputusan dan seberapa jauh kewenangan itu diberikan? 
Jawab: Memang tidak dijelaskan secara detail, tetapi ada kerangka-kerangka.  
Secara umum itu kan yang paling tinggi rapat manajemen, untuk menentukan 
kebijakan seluruh tingkat. Kemudian di bawah itu ada Kepala Divisi, lalu dalam 
scope Kepala Divisi, selama tidak bersinggungan dengan divisi lain, maka dia 
berhak mengambil keputusan. Misalnya masalah teknis, bukan masalah 
organisatoris, di mana terkait dengan divisi lain lain, maka hal itu harus diambil 
keputusan di tingkat manajemen.  
 
Tanya: Apakah setiap pengambilan keputusan harus dilaporkan kepada atasan? 
Jawab: Misalnya saya menentukan  jadwal akademik,  saya buat, kemudian saya 
konsultasikan ke beberapa bagian, lalu saya laporkan kepada Kepala Divisi 
Diklat. 
 
Tanya: Apakah laporan itu dilakukan secara rutin, atau hanya untuk kasus-kasus 
tertentu? 
Jawab: Selalu, selau saya laporkan, karena bagaimanapun juga pimpinan harus 
tahu secara keseluruhan. Memang pada akhirnya pimpinan kan mengambil 
porsinya sendiri, ketika itu keputusan urgen, beliau memberikan perhatian yang 
lebih besar. Tetapi seluruh yang dilakukan dibawahnya selalu dilaporkan di atas.  
 
Tanya: Bagaimana bentuk komunikasi pelaporannya? 
Jawab: Ada dua macam, yang pertama rapat setiap bagian, lalu yang kedua 
laporan  secara tertulis. Misalnya saya mengadakan perubahan jadwal karena ada 
ceramah ini, maka saya memberikan laporan perubahan jadwal itu secara tertulis 
kepada Kepala Divisi, lalu dalam pertemuan rutin Kepala Divisi dengan bagian-
bagiannya saya melaporkan lagi. Kalau laporan hanya lisan, tidak tercatat, bisa 
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berbahaya.  Bisa saja kami berkomunikasi  lewat telepon, tetapi formalnya  harus 
ada laporan tertulis. 
  
Tanya:  Apakah pendelegasian wewenang itu dibuat dalam SOP? 
Jawab: Kami melakukannya di sini, SOP-nya tidak rinci, tetapi secara umum 
bahwa selama keputusan itu tidak bersinggungan dengan bagian-bagian lain maka 
bagian tersebut boleh mengambil keputusan.  
 
Tanya: Apakah ada pemilahan jenis-jenis masalah kaitannya dengan proses 
pengambilan keputusan? 
Jawab:  Kalau masalah  yang rutin sudah ada formulasinya, selagi ada 
pengambilan keputusan, lalu ada laporan tertulis kepada atasan, laporan tertulis itu 
tidak membuat dokumen baru, tetapi dari dokumen keputusan ini di CC 
(tindasan/tembusan) kepada pimpinan. Itu untuk hal-hal yang rutin, misalnya 
rencana ujian, dan sebagainya. 
Tetapi ada hal-hal yang tidak rutin, hal-hal yang mendadak, misalnya ada alumni 
datang, lalu kami  merasa penting bahwa dia dapat memberikan sharing pada 
adik-adik kelasnya, hal-hal semacam ini kan tidak direncanakan dalam kalender 
akademik, maka seperti ini saya memberitahukan secara lisan kepada pak Among, 
persetujuan juga lisan, bisa lewat tetelpon. Karena dalam kasus semacam ini saya 
tidak bisa mengatakan, kamu besok datang lagi. Dia bisanya kan hari ini. Maka 
secara lisan saya laporkan, lalu ada persetujuan dari pak Among, kemudian acara 
berjalan tanpa ada dokumen tertulis, lalu nanti dalam pertemuan rutin dengan 
kepala Divisi, saya menyampaikan laporan itu secara tertulis.  
 
Tanya: Apakah pengambilan keputusan didasarkan atas strategi-strategi tertentu 
atau metode tertentu? 
Jawab: Pada umumnya metode yang dipakai berupa brain storming, sumbang 
saran, di mana  peserta rapat mengemukakan data, kita saring, kemudian kita 
ambil keputusan bersama secara kolektif. Memang pada akhirnya pimpinan 
tertinggi itu  lebih mengetahui keadaan umum dai PIKA, memang seringkali apa 
yang sudah kita simpulkan melalui brain storming dipandang oleh pimpinan 
sebagai hal yang  belum tentu lebih baik. Karena, ya, kami yang di bawah tahu 
detail, tetapi pimpinan paling tinggi itu tahu generalnya. Ya seringkali kami tidak 
melihat apa yang dilihat pimpinan, maka dalam hal semacam itu pimpinan bisa 
mengatakan, ini ditunda dulu. 
 
Tanya: Apakah pengambilan keputusan di PIKA menggunakan teknik-teknik 
tertentu? 
Jawab: Tidak setiap keputusan. Kalau keputusan itu menyangkut keputusan yang 
mendasar, jangka panjang, kita menggunakan macam-macam teori itu. Tetapi 
kalau yang singkat, misalnya besok mau pergi, menggunakan mobil yang mana, 
siapa yang pergi maka kita tinggal melihat saja, kemungkinan-kemungkinan  
buruk apa yang mungkin terjadi, apa yang kita hadapi dengan dengan keputusan 
itu. Tetapi misalnya kita akan membuka kelas paralel, kan ada waktu cukup 
banyak, keputusan bisa diambil dengan cara seperti itu.  
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Tanya: Teknik  apa yang paling banyak dipakai dalam proses pengambilan 
keputusan? 
Jawab: Brain storming, beberapa kali kita juga menggunakan metode SWOT, 
tetapi tidak sering. Penggunaan metode-metode khusus itu biasanya dilakukan 
pada akhir tahun, misalnya untuk evaluasi pendidikan, rencana lima sampai 
sepuluh tahun ke depan. Ini dilakukan apabila kita punya waktu cukup banyak, 
dan berdampak besar bagi PIKA 
 
Tanya: Apaklah pengaruh penerapan SMM ISO  pada proses pengambilan 
keputusan? 
Jawab:  Saya melihat pengaruhnya  besar sekali.  Prinsip ISO adalah 
melaksanakan apa yang ditulis, dan menulis apa yang dilaksanakan, sehingga 
keputusan-keputusan yang secara lisan, itu semakin dibatasi. Keputusan lisan itu 
susah, dan saya mengatakan bahwa keputusan semacam itu tidak bisa 
dipertanggungjawabkan. Misalnya saja saya mengatakan sesuatu sekarang, lalu 
besok dilaksanakan, saya bisa mengatakan saya tidak mengatakan seperti itu. 
Berbeda dengan yang tertulis, maka semua menjadi jelas bagi saya, dan jelas bagi 
orang yanag akan melaksanakan. Bukan tidak ada sama sekali, masih ada, tetapi 
ruangnya dibatasi. 
 
   
Tanya: Apakah pengambilan keputusan di PIKA Semarang  menggunakan SIM 
Jawab: Belum, kita masih dalam taraf pengembangan menggunakan hal itu. 
 
Tanya: Bagaimanakah  cara mengkomunikasiklan hasil-hasil keputusan kepada 
pihak-pihak yang berkaitan? 
Jawab: Lewat rapat berjenjang. Misalnya keputusan yang paling tinggi adalah 
rapat manajemen, yang dihadiri kepala Divisi. Kemudian Kepala Divisi membuat 
rapat sendiri pada bagiannya, tetapi ada juga informasi yang disampaikan dengan 
pengumuman. Misalnya kabar mengenai libur. Kalau menunggu rapat berjenjang 
terlalu lama. Maka disampaikan lewat pengumuman. Hal-hal yang mendasar, 
sesuatu yang menjadikan nyawanya PIKA,   tidak cukup hanya disampaikan 
dengan pengumuman, disampaikan secara lisan.  Dalam hal seperti ini kita 
menggunaakan rapat secara berjenjang. Misalnya menegaskan kembali visi dan 
misi kita. Kalau disampikan lewat pengumuman, oarng tidak akan membaca. 
 
Tanya: Apakah bentuk kontribusi atau partisipasi bawahan  di dalam 
pengambilan keputusan?   
Jawab:  Saya biasanya melemparkan suatu permasalahan, yang saya sendiri belum 
mempunyai rumusannya. Saya berasumsi bahwa  mereka pasti punya ide, lalu 
mereka memberi masukan-masukan pada saya, lalu masukan-masukan itu saya 
jadikan brain storming, selanjutnya kita rumuskan bersama. 
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Tanya: Adakah masukan-masukan yang berasal dari bawahan tersebut yang tidak 
dipancing terlebih dahulu? 
Jawab: Ada, tetapi tidak semua, sifatnya individual sekali. Tergantung orangnya. 
Tanya: Adakah kontribusi stake holder dalam proses pengambilan keputusan? 
Jawab: Ada. Kita punya perkumpulan alumni, kita punya hubungan baik dengan 
institusi pemakai lulusan kita, kita juga punya hubungan baik dengan lembaga-
lembaga di luar negeri  Berkaiatan dengan pendidikan kita. Dalam hal keputusan-
keputusan jangka panjang, dan kita punya waktu untuk mempergunakan, kita 
selalu meminta masukan-masukan dari mereka. Kita tidak berani mengambil 
keputusan tanpa meminta ide dan pendapat dari pihak-pihak lain.  
 
Tanya: Adakah masukan-masukan tersebut yang berasal dari pihak luar tanpa 
diminta terlebih dahulu, langsung menghubungi ke PIKA untuk memberi 
masukan-masukan? 
Jawab: Misalnya ada perusahaan yang tidak puas dengan lulusan kami, cepat 
telepon pada kami. Kami berpesan pada para pemakai tamatan, bila ada yang 
kurang mengenai tamatan, cepat beritahukan kepada kami.  
 
Tanya: Besarkah pengaruh usulan tersebut dalam pengambilan keputusan di 
PIKA Semarang? 
Jawab: Jelas. Misalnya kami baru mendengar ada lulusan kami yang tidak bisa 
memasang engsel, itu masalah kecil, tetapi penting sekali. Lucu sekali tukang 
kayu tidak bisa pasang engsel. Itu kami mendengarkan. Kami berorientasi pada 
pasar, tetapi kami  tidak mau berbisnis. Kami tetap pendidikan, tetapi pendidikan  
yang berorientasi pada pasar.  
 
Tanya: Adakah upaya institusi untuk meningkatkan kemampuan staf dalam proses 
pengambilan keputusan? 
Jawab:  Kami sekarang sedang meng- upgrade tiga orang,  sedang dipersiapkan 
jenjang S2. Satu orang sudah lulus, nanti kalau sudah selesai, disusul tahap 
berikutnya. Pak Yoyok sudah selesai, pak Rushadiyono dan Pak Among sedang 
menyusun tesis. Kami juga dibantu oleh GTZ dalam mengembangkan karyawan-
karyawan kami. Seperti tadi kami membicarakan improvement yang sedangkan 
kami siapkan. Kami sendiri melakukan, lalu suport dari GTZ juga jalan. Pada 
prinsipnya karena tugas kami adalah mendidik orang, maka kami punya 
kewajiban untuk mendidik instruktur kami.  
 
Tanya : Bagaimanakah cara menghindari vested interest dalam  proses 
pengambilan keputusan? 
Jawab: Yang sering terjadi, ketika kita brain storming, sering orang terlau melihat 
scope kecilnya, sehingga mereka berpikir baik untuk saya, padahal mestinya 
mereka berpikir, ini baik untuk PIKA. Cara menghilangkannya adalah dengan 
mengajak mereka kembali ke visi PIKA, Kita harus melihat bahqa PIKA bukan 
hanya Divisi Diklat, bukan hanya Divisi Produksi, sehingga orang diajak untuk 
melihat bahwa inilah PIKA.  
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Tanya: Yang mengkomunikasikan seperti itu siapa? 
Jawab: Biasanya Direktur, tetapi juga kadang-kadang juga dibantu level 
bawahnya. 
 
Tanya: Bagaimana cara menyikapi keputusan yang tidak sesuai dengan harapan? 
Jawab: Setiap keputusan yang kita ambil, selalu kita ikuti dengan monitoring. Kita 
pada akhirnya tidak seperti memakai kaca mata kuda, kita memang hati-hati untuk 
mengambil keputusan, tetapi kita tidak takut untuk melakukannya. Dan yang lebih 
penting, setelah diputuskan, selalu diikuti perkembangannya. Lalu dalam 
perjalanannya kita ketahui ada yang salah, maka kita harus berani merubah 
keputusan itu. 
 
Tanya: Apakah berubahnya itu seketika, atau menunggu momentum tertentu? 
Jawab: Itu melihat besar kecilnya masalah. Kalau masalahnya tidak terlalu berat, 
kerugian atau resikonya tidak terlalu besar, maka kita ambil waktu, kita kumpul 
bersama. Tetapi kalau resikonya besar, kita langsung hentikan. Yang  
menghentikan adalah bagian yang mengambil keputusan atau orang diatasnya. 
Keputusan itu tetap dikomunikasikan kepada oarng dibawahnya. Kami pantang 
sekali mengambil keputusan tanpa memberi tahu orang dibawahnya. 
 
Tanya: Bagaimanakah cara memanfaatkan umpan balik dalam pengambilan 
keputusan? 
Jawab: Umpan balik berjenjang juga. Komunikasinya berjenjang dari atas ke 
bawah. Lalu reaksi itu  berjenjang juga dari bawah ke atas.     
 
Tanya: Jadi tidak boleh meloncat? 
Jawab: Tidak baik ya, karena kalau meloncat itu ada yang di-by pass, jadi tidak 
baik. Kecuali untuk hal yang kritis, sangat urgen, baru itu terjadi. Misalnya sudah 
rapat berjenjang, dua kali, tiga kali,  tidak disampaikan ke atas, baru itu terjadi. 
 
Tanya: Apakah Direktur berhak menegur langsung guru  atau karyawan  tanpa 
melewati Kepala Divisi atau Kepala Sub Divisi? 
Jawab: Formatnya menjadi lain. Bukan  sebagai lini, tetapi sebagai informasi. 
Misalnya Direktur atau Kepala Divisi mengadakan kunjungan keliling, kemudian 
menemukan kekeliruan, kemudian kekeliruan itu disampaikan namun  bukan 
sebagai komando, tetapi sebagai informasi. Tetapi yang berhak menegur langsung 
adalah atasan langsungnya. 
 
Tanya: Apakah asas tersebut ditaati secara konsisten?  
Jawab: Itu terjadi 
 
Tanya: Itu setelah SMM ISO atau sesudah SMM ISO 
Jawab: Sebelum dan sesudah. Pada saat penerapan SMM Mutu itu kan 
merumuskan, dan itu harus ditulis.  
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Tanya: Perubahan  yang paling mendasar setelah adanya SMM ISO dalam proses 
pengambilan keputusan itu apa? 
Jawab: Keputusan-keputusan lisan harus diubah menjadi keputusan tertulis.  Lalu 
hal-hal yang lisan itu bentuknya menjadi informatif. Misalnya saya melihat di 
Bagian Produksi ada kesalahan, saya tidak bisa mengatakan, itu bukan urusan 
saya sehingga saya tidak berhak menyampaikan (kekeliruan tersebut). Hal 
semcam ini juga salah, karena orang menjadi terkotak-kotak. Dalam kaitannnya 
informatif, saya bisa menyampaikannnya kepada Kepala Divisi Produksi, 
meskipun saya tidak punya jalur struktur  ke sana. Tetapi dalam penyampaian 
informatif kami terbiasa sekali. Penerapan SMM ISO tidak menghilangkan 
komunikasi  informatifnya itu. Karena orang satu kali masuk dalam informasi 
tidak formal, kemudian di ubah menjadi informasi formal, biasanya 
menghilangkan yang tidak formnal itu. Padahal yang tidak formal itu ada yang 
penting juga. Sehungga format komunikasinya menjadi dua macam, formal dan 
yang tidak formal. Misalnya pada saat makan bersama, kita omong-omong 
tentang pekerjaan, ini salah satu pembicaraan informal.  
Memang dalam perjalanannya yang ideal tidak selamanya mulus seperti itu. 
Prinsipnya jangan sampai mereka dikecewakan  oleh suatu keputusan tanpa suatu 
penjelasan yang memuaskan, dan di sisi yang lain kita tidak mengambil jalur 
pintas apabila tidak sungguh perlu.  
 
Tanya: Kaitannya dengan puas dan tidak puas, adakah metode khusus untuk 
mengukur tingkat kepuasan kaitannnya dengan pengambilan keputusan? 
Jawab: Kita belum menggunakan teori-terori tertentu untuk merumuskan itu, 
tetapi  kita menggunakan rapat berjenjang dari bawah ke atas kemudian merespon 
keputusan, apakah mahasiswa, instruktur, atau staf. 
 
Tanya: Apakah peserta didik juga dimintai kontribusi atau masukan dalam 
pengambilan keputusan, dan bagaimanakah formatnya? 
Jawab: Dalam kalender akademik ada kemah pendidikan setiap tahun, lalu ada 
guru BP ada dosen BP,  ada wali kelas. Masukan-masukan kita tampung dari situ. 
Lalu masukan dari orang tua kita   lakukan melalui Badan Koordinasi Kerjasama 
Orang Tua Mahasiswa. Tetapi dalam praktreknya masukan itu yang banyak dari 
mahasiswa. Dari orang tua itu kurang banyak. 
 
Tanya:Kira-kira penyebabnya apa? 
Jawab: Orang tua itu pasrah bongkokan. Anaknya diserahkan ke PIKA selama 
tiga tahun, minta dijadikan orang yang berbudi luhur, berketrampilan. Kami harus 
mengingatkan pada para orang tua,  bahwa pendidikan itu bukan urusan kami 
dengan mahasiswa saja, tetapi juga urusan orang tua. Kami setiap tahun 
mengadakan malam tutup tahun, pertemuan bersama dengan orang tua dan siswa. 
Secara tidak formal kami mendengarkan masukan-masukan dari mereka. kami 
sedang berupaya merumuskan kuesioner yang akan dibagikan kepada kepada 
mahasiswa dan siswa tetang kepuasan mereka di belajar. Tentang pelanggan 
produk sudah kami lakukan. 
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(Ditengah wawancara Pak Totok menerima telepon dari Pak Yosafat, Kepala 
Divisi Operasi, untuk berkonsultasi masalah pembuatan prototype pesanan 
pengusaha Swiss dari luar negeri). 
 
Tanya: Apakah dari Divisi Produksi juga melakukan konsultasi ke Pak Totok? 
Jawab: Begini, tamu dari Swiss ini membuat model dengan desain khusus bekerja 
sama dengan PIKA, dan dia mencoba untuk menjual di sana. Sekarang  dalam 
proses membuyat prototype, yang dia inginkan, lalu realisasinya bertahap, kami 
punya rencana kerja. (Pak Totok lalu menunjukkan rencana kerja atau kegiatan 
tim yang menangani masalah tersebut). 
 
Tanya:  Anggota timnya siapa saja?. 
Jawab: Ini lintas divisi. Saya sebagai komunikatornya, tamu kita dua orang, lalu 
dari produksi yang membuatnya, menjadi sebuah tim kecil, atau pokja. Dari 
produksi tiga orang. Kami tidak mengerjakan sendiri, kami hanya merencanakan, 
termasuk mengkalkulasi harga.  
 
Tanya: Tim ini bertanggung jawab kepada siapa? 
Jawab: Kepada Direktur langsung.  
 
Tanya: Adakah pokja yang  tidak bertanggung jawb kepada Direktur? 
Jawab: Ada, misalnya setiap tahun ada kegiatan tutup tahun, maka pokja yang 
dibentuk untuk menangani itu betrtanggung jawab kepada Kepala Divisi. Pokja ini 
bekerja selama ada kegiatan. Tetapi yang berhubungan dengan institusi di luar, 
tanggung jawab langsung kepada Direktur.  
 
Tanya: Lalu yang melakukan komunikasi ke luar siapa? 
Jawab: Ketika Direktur telah menyerahkan segala sesuatunya kepada seseorang, 
komunikasinya diserahkan kepada yang bersangkutan. Ketika nanti yang 
bersangkutan merasa perlu pertimbangan kepada Direktur, ya dilakukan itu. 
 
Tanya: Apakah hal itu  berarti otoritas ada pada Direktur?  
Jawab: Itu  terakhir. Misalnya kami dalam kelompok kerja ini merumuskan harga. 
Negosiasi harganya Direktur tidak mau tahu. Kemudian kalau kami merasa perlu 
minta pertimbangan Direktur, kami hubungi beliau. Tetapi kalau kami merasa 
yakin bahwa pekerjaan itu pasti selesai, ya tidak perlu minta pertimbangan 
Direktur. Lalu kami membuat laporan kepada Direktur. 
 
Tanya: Bisakah Kepala Divisi melakukan hubungan keluar tanpa pertimbangan 
Direktur? 
Jawab: Kalau tanpa pertimbangan itu bisa, tetapi tanpa sepengetahuan Direktur, 
itu tidak bisa. Direktur harus tahu bahwa  ada kerja sama, tetapi kerja sama seperti 
apa, diserahkan kepada tim itu. Tetapi yang jelas, tidak ada  hubungan keluar 
tanpa sepengetahuan Direktur.  
 
 Wawancara diakhiri pada pukul 12.00, saat masuk istirahat siang.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Kode  : W/QI-4/2005 
Tempat  : Ruang Kerja Kepala Sub Divisi 

PPPIK/WMM 
Informan : Drs.Rushardiono  
Jabatan            : Kepala Sub Divisi PPPIK/WMM 
Waktu : Hari Senin 31 Nopember   2005 

Catatan: 
1. Sub Divisi PPPIK (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Industri Kayu) 

adalah  Sub Divisi yang berada di bawah Divisi Pendidikan  yang 
menjalankan fungsi pelayanan kegiatan pendidikan non reguler seperti 
seminar perkayuan, konsultan manajemen dan perkayuan, pelatihan-
pelatihan dan sebagainya. 

2. Wakil Manajemen Mutu (WMM)  adalah  staf yang membantu atau 
melaksanakan fungsi pimpinan dalam implementasi  Sistem Manajemen 
Mutu ISO 9001:2000. 

 
HASIL WAWANCARA 

 
Tanya: Apakah tugas WMM dalam proses pengambilan keputusan? 
Jawab: Tugas WMM ada di SK Direktur, di sana ada empat butir, dan 
hubungannya dengan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 
Setelah kami buat rencana audit internal, dari sana kita buat rencana implementasi 
SMM ISO, lalu akhirnya bisa ditemui hal-hal yang menyimpang atau ketidak 
jelasan.  Setelah itu dibuat dalam log status, kita bisa melaporkan itu dalam rapat 
tinjauan manajemen yang dihadiri oleh Direktur, Kepala Divisi, dan Kepala Sub 
Divisi. Di sana kita bisa mengevaluasi apa yang mesti kita jelaskan tindakan-
tindakan koreksi atau pencegahan, sehingga makin lama implemetasi SMM 
semakin baik. 
 
Tanya: Selain dalam kegiatan audit internal apa kewenangan WMM dalam sistem 
pengambilan keputusan? 
Jawab:Di dalam kegiatan sehari-hari, kemungkinan   ada problem yang 
disebabkan oleh ketidaklengkapan sistem, atau sistem tersebut belum sempurna.  
Dari situ lalu saya mencatat, dan pada saat audit internal bisa dimunculkan.  
 
Tanya: Apakah implikasi dari adanya temuan tersebut? 
Jawab: Saya sebagai WMM melaporkan temuan itu kepada manajemen puncak, 
Direktur dengan saya memberi solusi terhadap permasalahan tersebut. 
 
Tanya: Jadi fungsi WMM bukan sebagai  eksekutif? 
Jawab: Tidak, sebab keputusan itu di tangan Direktur. Di sini fungsi WMM untuk 
memastikan, memelihara penerapan proses, dan melaporkannya. Berikutnya 
adalah membangkitkan kesadaran supaya orang atau pihak-pihak yang 
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berkepentingan mengikuti sistemnya. Dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana 
konsumen itu dipuaskan baik konsumen internal mapupun eksternal. 
Tanya: Apakah pengaruh penerapan Sistem Manajemen Mutu dalam proses 
pengambilan keputusan? 
Jawab:  Bentuknya dalam pembuatan diagram alir, diagram proses. Berarti 
membuat pihak tertentu menjadi semakin jelas harus ke mana, mereka melakukan 
apa, kemudian seandainya tidak melakukan itu menjadi bagaimana. Dengan 
demikian seandainya terjadi sesuatu yang mandeg maka bisa dilacak letak  
penyebabnya.  
 
Tanya: Bagaimana dengan kasus-kasus non rutin? 
Jawab:  Pertama, bisa si petugas mengatakan kepada atasannya, atau diarahkan ke 
WMM.  Di PIKA ada dua divisi, yaitu Divisi Operasi dan Divisi Diklat 
(Pendidikan dan Pelatihan).  Tiap divisi mempunyai sub divisi, kepala bagian, dan 
seterusnya. Kalau ada sesuatu terjadi di luar prosedur, maka kepala di atasnya bisa 
mencatat kejadian-kejadian yang menyimpang atau kejadian yang tertulis di 
dalam sistem, maka terus dinaikkan sampai ke kepala divisi yang berwenang 
untuk menerbitkan keputusan  yang lebih besar  legalitas kewenangannya. 
Sebagai contoh adalah prosedur staf dan dosen. Misalnya prosedur ijin tidak 
masuk karena sakit, prosedur meninggalkan jam kerja, prosedur terlambat, 
prosedur menerima tamu pada jam kerja. Jadi kalau ada tamu datang dan belum 
janji maka satpam lapor ke sekretaiat, sekretariat lapor ke Kepala Divisi, apakah 
staf atau petugas yang dimaksud bisa ditemui atrau tidak. Prosedur semacam itu 
dibuat dan diberikan kepada yang berkaitan. Sebagai contoh adalah kedatangan 
Pak Sodiq (maksudnya peneliti), karena Direktur mengijinkan maka saya dapat 
melayani.  Kalau Direktur tidak mengijinkan maka saya tidak dapat melayani. 
Dalam hal ini Direktur memberi tembusan kepada  pihak yang bisa ditemnui atau 
melayani. 
 
Tanya: Apakah kewenangan masing-masing level dalam proses pengambilan 
keputusan? 
Jawab: Urusan secara operasional tugas Direktur, Kepala Divisi, Kepala Sub 
Divisi. Sebagai contoh  Pak Totok sebagai Kepala Program D III, karena  dia di 
bawah Kepala Divisi Diklat, maka seluruh keputusan yang di buat di Kepala 
Program, diputuskan di sini, dan Kepala Divisi diberi tembusan. Tetapi bila 
keputusan itu menyangkut pihak lain maka dikoordinasikan oleh Kepala Divisi. 
Fungsi Kepala Divisi dalam hal ini mengkoordinasikan antar kepala Sub Divisi 
atau level-level yang ada di bawahnya. 
 
Tanya: Bisakah Kepala Program atau Kepala Sub Divisi langsung berkoordinasi 
dengan Direktur tanpa melewati Kepala Divisi?  
Jawab: Sebetulnya bisa, dalam arti Direktur memberi kesempatan untuk itu. 
Tetapi sebaiknya melalui Kepala Divisi, baru ke Direktur. 
 
Tanya: Dalam keadaan seperti apa di mana hirarki bisa dilompati, misalnya 
Kepala Sub Divisi langiung ke Direktur tanpa melewati Kepala Divisi?Jawab: 
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Proyek-proyek yang menuntut kecepatan koordinasi. Kalau melewati tangga-
tangga, bisa lama. Lalu dengan Direktur, dia mengambil alih tanggung jawab 
untuk sebuah keputusan yang baru lagi.  
 
Tanya: Adakah pemilahan-pemilahan masalah dalam proses pengambilan 
keputusan di PIKA Semarang? 
Jawab: Khususnya yang berkaitan dengan kebijakan tentang PIKA.  Kalau itu 
menyangkut per bagian, Direktur akan menghubungi atasannya. Kalau 
masalahnya meluas, Direktur bisa langsung tangani. 
 
Tanya: Bagaimana cara menangangi masalah yang belum ada SOP-nya? 
Jawab: Saya bisa memberikan contoh. Misalnya persiapan ruang aula 
menggunakan AC. Bermula dari saya membutuhkan ruang untuk seminar. Tetapi 
ruang seminar dipakai untuk ruang pelatihan, lalu diperlukan ruang lain, 
alternatifnya adalah aula, tetapi aula belum ada AC-nya.  Kemudian pada saat 
rapat manajemen saya mengutarakan hal ini, lalu Direktur mengemukaan bisa 
(mengusahakan AC pada aula) lalu diputuskan  AC dibeli secepatnya. Seperti itu 
kurang lebih contoh proses atau kejadiannya.  
 
Tanya: Adakah pola umum pengambilan keputusan di PIKA? 
Jawab: Menggunakan rapat manajemen, kemudian yang kedua pertemuan antara 
Direktur dengan Kepala Divisi. Selain itu ada pertemuan perseorangan, antara 
Direktur dengan Kasubdiv. Sebagai contoh saya selaku Kepala  Sub Divisi, karena 
ada suatu masalah maka saya bisa langsung datang ke Direktur. 
 
Tanya: Berarti tidak melewati Kepala Divisi Diklat? 
Jawab: Tidak, tetapi saya mengusulkan, hal  ini dibicarakan dengan Kepala Divisi. 
Kecenderungan biasanya Direktur membuat keputusan di sana. Tetapi saya 
mengatakan, ini harus dibicarakan dulu dengan Pak Among (maksudnya Kepala 
Divisi Diklat, atasan dari Pak Rushardiyono selaku Kepala Sub Divisi PPPIK). 
Direktur jangan dulu mengambil keputusan sebelum dibicarakan dengan bawahan 
langsung, yaitu Kepala Divisi Diklat. 
 
Tanya: Apa rambu-rambunya sudah ada? 
Jawab: Secara baku belum ada, tetapi ini kembali pada  feeling masing-masing. 
  
Tanya: Jadi penyelesaiannya sangat individual? 
Jawab: Ya, betul. Direktur masih harus di-cover dengan orang-orang yang 
berbeda. Ada tim, dan tim yang terdekat adalah para Kepala Divisi.  Maka 
nantinya keputusan-keputusan dikonfirmasikan dengan Kepala Divisi.  
 
Tanya: Apakah Direktur dapat mengambil keputusan tanpa berdiskusi  dengan 
staf? 
Jawab: Bisa, itu dilakukan dengan menerbitkan memo. Artinya ada keputusan 
yang diambil tidak melalui mekanisme rapat terlebih dahulu karena sifatnya 
mendesak, yang penting jalan dulu.  
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Tanya: Apakah hal itu juga diatur dalam ISO? 
Jawab: Ada, ada form memo Direktur, dan didokumentasikan. Direktur 
mempunyai sekretaris, yang membantu mengarsipkan memo. 
 
Tanya: Apakah memo tersebut dikirim kepada yang berkaitan, atau yang 
bersangkutan dipanggil untuk menerima memo? 
Jawab: Bisa kedua-duanya. 
 
Tanya:  Kecenderungan apakah  yang lebih dominan, proses pengambilan 
keputusan yang rational atau intuisi? 
Jawab:  Kebanyakan menggunakan rasional, dan bisa dipertanggungjawabkan. 
 
Tanya: Adakah hal-hal atau perkara yang diputuskan hanya dengan 
menggunakan feeling saja? 
Jawab: Dalam ISO, tidak boleh bicara tanpa data. Seperti misalnya akan 
meningkatkan omzet. Kiat harus punya alasan, kenapa omzet harus dinaikkan. 
Kemudian asumsinya sekarang naik sekian, lalu rasionya di mana.  
 
Tanya: Bagaimanakah cara mengontrol hasil keputusan-keputusan?  
Jawab: Setiap bulan sekali kita bertemu pada hari Selasa. Dalam rapat itu dibuat 
notulen rapat manajemen.   Dalam forum itu saya dapat mengingatkan ada poin-
poin yang belum tertutup. Selain itu saya selaku WMM pada  internal audit bisa 
menyikapi kasus semacam ini. Sudah ada prosedur atau belum. 
 
Tanya: Apakah dalam proses pengambilan keputusan di PIKA Semarang juga 
menggunakan teknik  tertentu, misalnya menggunakan Diagram Paretto, teknik 
pohon keputusan, dan sebagainya? 
Jawab: Belum. 
 
Tanya: Apakah dalam proses pengambilan keputusan sudah didukung atau 
menggunakan SIM atau Sistem Informasi Manajemen? 
Jawab: Belum, istilah komputer secara computerize tidak, tetapi bahwa masing-
masing memunculkan data, lalu di situ kelihatan adanya masalah, kemudian 
masalah ini dicarikan jalan keluarnya.  
 
Tanya: Apakah proses pengambilan keputusan di PIKA didasarkan atas metode-
metode tertentu, SWOT misalnya? 
Jawab:  Metode SWOT pernah kita lakukan, tetapi belum intensif. 
 
Tanya: Untuk perencanaan satu tahun ke depan, metode apa yang digunakan? 
Jawab: Kita canangkan melalui sasaran mutu. Kemudian dibuat sasaran mutu 
untuk masing-masing Divisi.  
 
Tanya: Penentuan target pada sasaran mutu dilakukan dengan feeling atau 
dengan metode tertentu? 
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Jawab :  Dilakukan berdasarkan tahun lalu, di tambah dengan analisis pasar, 
termasuk segmentasinya. 
 
Tanya: Adakah upaya peningkatan kemampuan staf dalam proses pengambilan 
keputusan?  
Jawab: Ya, ada, misalnya dengan mengirimkan orang untuk iktu seminar dengan 
topik yang sesuai. Lalu dalam rapat orag dilatih untuk memecahkan masalah, baik 
individu ataupun tim.  
 
Tanya: Adakah kontribusi peserta didik dalam pengambilan keputusan? 
Jawab:  Mahasiswa itu kritis-kritis. Mereka akan  melihat kekurangan dalam 
penyelenggaraan pendidikan atau perkuliahan. Maka ada pertemuan antara 
mereka dengan dosen wali, lalu di sana ada curah pendapat, dan hasilnya 
disampaikan dalam rapat, dan akhirnya dicarikan solusi. 
 
Tanya: Kalau dari pihak luar bagaimana? 
Jawab: Tidak secara kuat, tetapi ada tradisi tahunan, misalnya kalau lustrum 
membagi kuesioner ke alumni. Tetapi makin ke sini frekuensinya makin kurang. 
 
Tanya: Adakah masukan langsung dari pelanggan? 
Jawab: Misalnya pada saat pameran ada pesan dan kesan. Juga sedang dibuatkan 
koesioner untuk umpan balik. Karena di dalam ISO harus ada mekanisme umpan 
balik.  Masukan juga disampikan pada saat seminar yang diadakan oleh PIKA. 
 
Tanya: Pak Rus kelihatan sibuk sekali, bagaimana membagi waktu? 
Jawab: PIKA orangnya terbatas, kalau dirinci tugasnya banyak, makanya staf di 
sini harus peka terhadap dirinya. Makanya dalam pengajaran harus ada SAP dan 
silabi, serta modul. Ini yang sedang dirancang oleh Pak Totok Ismanto (Kepala 
Program DIII). Karena staf yang ada keluar masuknya tinggi, sehingga pada saat 
ditinggalkan jangan sampai tidak ada yang mengajar, dan penggantinyapun harus 
memberikan materi   sesuai dengan silabi, atau diganti pada waktu yang lain. 
 
Tanya: Apakah penggantiannya spontan? 
Jawab: Tidak bisa. Misalnya besok saya ada acara, saya harus memberi tahu Pak 
Totok (Kepala Program D III). Kemungkinan pertama saya tidak bebas, tetapi 
saya harsu mengganti pada hari yang lain. Kalau tidak, harus ada silabi, sehingga 
ada orang yang bisa mengganti. Kalau kkedua-duanya tidak bisa, maka saya harus 
mencari hari di mana saya bisa meng-handle acara tersebut.  
 
Tanya: Pada saat meninggalkan tugas mengajar, siapakah yang mengatur 
penggantian  jadwal? 
Jawab: Kepala Program Akademik 
 
Tanya: Dalam forum seperti apa WMM  dapat membantu mengontrol 
pengambilan keputusan? 
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Jawab: Rapat manajemen. Di sana saya dapat berbicara temuan saya sebagai 
WMM. Tetapi ada satu rapat lagi yang harus dibuat oleh WMM yaitu rapat 
tinjauan manajemen, berbicara khusus mengenai temuan audit secara lengkap.  
Tinjauan manajemen berbicara macam-macam. Tetapi bila tidak ada rapat 
tinjauan manajemen, tetapi dalam rapat manajemen juga membahas ISO. Jadi 
rapat manajenen dapat berfungsi untuk dua hal, yaitu evaluasi dan rencana 
kegiatan serta tiunauan manajemen setelah audit internal.  
 
Tanya: Yang menentukan waktu rapat itu siapa? 
Jawab: Pihak direksi. Tetapi saya berhak membuat surat undangan untuk audit 
internal dan tinjauan manajemen.  
 
Tanya: Apakah pengaruh penerapan SMM ISO terhadap kinerja organisasi? 
Jawab: Saya melihatnya ada dinamika. Mereka terlihat berjalan dengan sistem. 
Contohnya finishing kok tidak selesai-selesai, ada apa? Rupanya gambar yang 
tidak dilengkapi dengan data finishing. Yang kedua, mereka dipaksa mengikuti 
sasaran mutu. Ketiga, mereka  bisa mengendalikan diri. Semuanya dievaluasi 
setelah diaudit. Atau pada akhir tahun. Pada akhirnya sasaran mutu bisa tercapai 
atau tidak. Kalau tercapai ya bagus, kalau tidak, ada evaluasi.  Kinerja terbangun 
karena ada sasaran mutu. Kinerja jadi naik karena ada kreasi-kreasi.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 
       Kode  : W/QI-5/2005 

Tempat  : Ruang Kerja Intruktur Bengkel Pendidikan 
Informan : Ir. Lucas Himawan, M.M. 
Jabatan            : Kepala Sub Divisi Bengkel Pendidikan 
Waktu : Hari Kamis  tanggal    15 Nopember 2005 

 
Catatan: 

1. Peneliti datang ke lokasi setelah mengadakan perjanjian terlebih dahulu. 
Saat peneliti tiba di lokasi, Pak Lucas Himawan (Kepala Divisi Bengkel 
Pendidikan) sedang berada di kantin bersama dua orang, yaitu Pak Sigit 
(instruktur pada bengkel Pendidikan) dan Pak Paulus Mayang Antasari. 
Sambil makan, ketiganya berbicara dengan topik yang tidak jauh dari 
tugas sehari-hari. 

2. Bengkel Pendidikan adalah unit yang berada di bawah Divisi Pendidikan 
dan Pelatihan, dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi. 

3. Fungsi Bengkel Pendidikan dan Pelatihan adalah menyelenggarakan 
pembelajaran praktek bagi siswa  SMTIK, mahasiswa program DIII 
ataupun peserta pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PIKA. 

 
HASIL WAWANCARA 

 
Tanya: Apakah tugas utama Kepala Bengkel Pendidikan? 
Jawab: Tugas umum adalah menjamin kelancaran praktek siswa atau peserta 
pelatihan. 
 
Tanya: Apa saja kewenangan Kepala Bengkel Pendidikan? 
Jawab: Kewenangannya antara lain adalah menyusun  jadwal praktek, 
mengusulkan perbaikan sistem, mengusulkan perbaikan alat, dan sebagainya. 
 
Tanya: Perbaikan alat itu kewenangan siapa? 
Jawab: Kita hanya usul, yaitu ke Kepala Divisi Diklat. Kalau bisa diputuskan oleh 
Kadiv sendiri, ya langsung diputuskan, tetapi bila tidak ya dibawa ke manajemen. 
  
Tanya: Sejauh mana otoritas Pak Wawan dalam mengelola Bengkel Pendidikan? 
Jawab: Otoritas Kepala Bengkel, misalnya anak-anak tidak dapat job dari Bengkel 
Produksi, maka saya harus mengambil sikap, anak harus diberi pekerjaan apa agar 
praktek tetap berjalan.  
 
Tanya: Apakah hal itu dilaporkan kepada atasan? 
Jawab: Tentu saja. Laporan bisa dilakukan sebelum job diberikan kepada siswa, 
atau sesudahnya. 
 
Tanya: Apakah laporannya tertulis? 
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Jawab: Untuk hal yang rutin, laporannya tertulis. 
Tanya: Apakah pengaruh penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO terhadap 
proses pengambilan keputusan? 
 
Jawab: Saya rasa secara prosedural, ya. 
 
Tanya: Apakah pengaruhnya cukup signifikan? 
Jawab:  Saya rasa tidak, tetapi secara adminstratif lebih tertib. 
 
Tanya: Jadi tidak sampai mempengaruhi mainstream proses pengambilan 
keputusan di PIKA? 
Jawab: Tidak, karena sebelum ISO kelihatannya sudah seperti ini. Yang berbeda 
adalah semuanya lebih teratur, terutama secara administratif. 
 
Tanya: Apa saja upaya institusi untuk meningkatkan kemampuan staf dalam 
proses pengambilan keputusan? 
 
Jawab: Ada training-training SDM internal maupun training keluar, kadang-
kadang kita mengikutsertakan staf kita. 
 
Tanya:Bagaimana cara menyikapi keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan 
harapan?  
 
Jawab: Biasanya kita menanyakan lagi ke atasan langsung, atau bisa juga dibawa 
ke rapat manajemen. 
 
Tanya:  Apakah pada saat memutuskan untuk memberikan job pengganti kepada 
siswa, diputuskan sendiri atau bersama dengan instruktur yang lain? 
 
Jawab: Oh, untuk itu kita selalu berembug dulu. Bisa lewat rapat, bisa juga lewat 
komunikasi informal. Memang formalnya ada rapat, tetapi komunikasi di luar 
rapat selalu kita kembangkan. Kita bicara sesama instruktur, terus kita putuskan. 
Sedangkan kalau rapat, dilakukan sebulan sekali, dengan waktu menyesuaikan 
situasi. 
 
Tanya: Apa saja agenda rapat tersebut? 
Jawab: Yang pertama, laporan masing-masing instruktur kelas. Kemudian laporan 
dari bagian gudang, dan maintenance. Selain laporan dan evaluasi, kita juga 
merencanakan satu bulan ke depan. 
 
Tanya: Bagaimana cara menangani keputusan-keputusan yang tidak tepat? 
Jawab: Dari evaluasi akan tahu itu salah atau benar.  
 
Tanya: Lalu siapa yang berhak mengatakan salah atau benar? 
Jawab: Bisa forum, atau bisa juga atasan yang melihat, apa yang kita kerjakan 
menyimpang atau tidak. 



xxviii 

 

Tanya: Apa media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan keputusan-
keputusan kepada pihak-pihak yang berkaitan? 
Jawab: Biasanya forum, atau juga telepon. 
 
 
Tanya: Kalau telepon, bagaimana dengan tuntutan ISO yang harus dengan bukti 
fisik tertulis? 
Jawab: Dekat telepon disediakan buku catatan, telepon dari siapa, pesannya apa 
begitu. Tetapi perintah lisan dari Romo Direktur disusuli dengan memo.  
 
Wawancara diakhiri pada pukul 11.00  
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode  : W/QI-6/2005 
Tempat  : Ruang Kerja Intruktur Bengkel Pendidikan 
Informan : Y. Sasmito Kuncoro 
Jabatan            : Instruktur Praktek di Bengkel Pendidikan 
Waktu : Kamis  tanggal    15 Nopember 2005 

Catatan:  
Instruktur adalah sebutan untuk pengajar praktek di Bengkel Pendidikan. 
Instrukstur ini secara organisatoris bertanggung jawab kepada Kepala Sub Divisi 
Bengkel Pendidikan. Tetapi  dalam hubungannya dengan tugas sebagai pengajar,  
instruktur bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. 
 

HASIL WAWANCARA 
Tanya: Menurut anda, apakah  Pak Wawan sebagai kepala bengkel selalu 
melibatkan instruktur dalam mengambil keputusan? 
Jawab: Ya, selalu minta pertimbangan. Jadi hampir dikatakan bahwa 
keputusannya adalah keputusan bersama. 
 
Tanya: Pernahkah Pak Wawan selaku Kasubdiv mengambil keputusan tanpa 
melewati rapat terlebih dahulu? 
Jawab: Setahu saya, selalu minta pertimbangan dengan instruktur-instruktur 
terlebih dahulu.  
 
Tanya: Apakah pertimbangannya di luar rapat dan di dalam rapat? 
Jawab: Rapat rutin itu sebulan sekali. Sementara aktivitas berlangsung terus 
menerus. Jadi pertimbangan dilakukan di dalam rapat, tetapi juga di luar rapat. Di 
sini dikembangkan komunikasi yang baik di antara warga PIKA. 
 
Tanya: Kebiasaan komunikasi dan rapat semacam itu berjalan setelah ada ISO? 
Jawab: Tidak tahu ya, karena ketika saya masuk ISO sudah ada. Tetapi 
sepengetahuan saya, kebiasaan ini ada sebelum ISO diterapkan di sini.  
 
Tanya: Pernahkah ada ralat dari sebuah kebijakan atau aturan yang sudah 
diputuskan? 
Jawab: Oh, ada. Contohnya kemarin ada sosialisasi sistem status karyawan 
berdasarkan latar belakang pendidikan. Tetapi tidak jadi karena ada keresahan.  
 
Tanya: Penyebabnya apa? 
Jawab: Tidak tahu ya, tapi mungkin  begini. Dulu guru-guru itu kan kebanyakan 
lulusan sini (maksudnya lulusan SMTIK). Tetapi pada jamannya Romo Joko ini 
(maksudnya Direktur PIKA) boleh ada guru yang berasal dari luar, termasuk saya. 
Guru-guru yang berasal dari luar itu biasanya pendidikannnya lebih tinggi. 
Mungkin itu, karena saya tak tahu persis. 
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Tanya: Menurut pak Kuncoro, apakah kebijakan yang diputuskan pimpinan sudah 
sesuai dengan harapan? 
Jawab: Saya rasa belum semuanya.  
 
Tanya: Jadi aspirasi tidak jalan? 
Jawab: Aspirasi kami sebenarnya mungkin sudah di bawa oleh Pak Wawan waktu 
rapat manajemen. Tetapi rasanya belum semua keinginan kami terpenuhi.  
 
Tanya: Apa saja biasanya agenda rapat di Bengkel Pendidikan? 
Jawab:  Biasanya rapat yang instruktur lebih cenderung ke pembenahan bengkel, 
tetapi juga ada usulan-usulan untuk perbaikan sistem. 
 
Tanya: Katanya Pak Kuncoro dulu pernah bekerja di luar sebelum menjadi guru 
di PIKA, apa yang membuat mendorong untuk menjadi guru? 
Jawab: Mungkin panggilan ya, sebab jadi guru itu sulit, dan terus terang gaji tidak 
besar. Tetapi saya senang jadi guru di sini, meskipun secara jujur seandainya ada 
kesempatan jadi PNS saya juga mau.  
 
Tanya: Apakah ada upaya manajemen untuk melihat dampak keputusan? 
Jawab: Ada, tetapi saya rasa belum maksimal. 
 
Tanya: Pernakah Pak Kuncoro selaku instruktur mendapat tugas tambahan yang 
sifatnya manajerial, misalnya menjadi anggota pokja atau semacam itu? 
Jawab: Ya ada, di sini ada banyak kegiatan yang melibatkan guru. Semua punya 
hak untuk menjadi panitia. 
 
Tanya: Apa instruktur bisa langsung usul ke Direktur, tanpa melewati Kasubdiv 
dan Kadiv? 
Jawab: Boleh dan tidak boleh saya belum pernah lihat aturannnya, tetapi secara 
etika ada jalur yang bisa dipertanggungjawabkan, ya kita mematuhi untuk itu. Kita 
larinya ke Kasubdiv atau ke Kadiv. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 
Kode  : W/QI-7/2006 
Tempat  : Ruang Kerja Kepala Bagian Personalia 
Informan : P. Mayang  Antasari, SE 
Jabatan            : Kepala Bagian Personalia 
Waktu : Kamis 5 Januari 2006 

 
Catatan: 

1. Bagian Personalia adalah unit yang secara struktural  berada di bawah Biro 
Umum PIKA Semarang, yang melaksanakan fungsi organisasi   dalam 
penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia. Sementara yang 
menjabat sebagai Kepala Biro Umum adalah Frater Hendy Lenggawa. 

2. Sebagaimana yang sudah dilakukan sebelumnya, wawancara dilakukan 
sekaligus mengamati perilaku observee terutama dalam proses 
pengambilan keputusan. 

3. Peneliti dapat menemui atau mewancarai Kepala Bagian Personalia setelah 
sebelumnya menghubungi dan meminta ijin anggota Dewan Presidium 
yakni Kepala Divisi Diklat yaitu Bapak Among Subandi, S.Pd.  dan 
prosedur ini adalah baku, artinya peneliti dapat berhubungan dengan staf 
setelah mendapat ijin dari Pimpinan. 

 
HASIL WAWANCARA 

 
Tanya: Apakah nama unit Bapak, Bagian atau apa? 
Jawab: Ya, namanya bagian Personalia. 
 
Tanya:Dalam struktur, di mana posisi Bagian Personalia? 
Jawab:  Bagian Personalia berada di bawah Biro Umum, dan Biro Umum berada 
di bawah Direktur. 
 
Tanya: Apa saja bagian-bagian yang berada di bawah Biro Umum? 
Jawab: Bagian Personalia, Teknik atau Maintenance, Pemasaran,  Akuntasi 
Keuangan. 
 
Tanya: Apakah bagian Personalia mempunyai staf? 
Jawab: Ya, ada di bawah saya ada Kelompok Keamanan, Kelompok Kebersihan, 
dan Administrasi Kepegawaian, yang masih saya rangkap. Administrasi 
kepegawaiannya lebih banyak pada urusan rutin harian, misalnya makan siang, 
fasilitas,dan sebagainya. Kalau personalianya pada aspek-aspek pelatihan, 
pembinaan, dan sebagainya. 
 
Tanya: Apa sajakah kewenangan yang dimiliki Bagian Personalia? 
Jawab: Ya, mestinya jabatan itu masih ada sangunya, ya kewenangan itu. 
Misalnya seseorang  dengan level di atas saya, misalnya saja ada Kepala Sub 
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Divisi sering terlambat karena mungkin ada masalah di rumah, saya kan harus 
melaporkannya ke atasan orang tersebut yaitu Kepala Divisi. Secara 
organisasional memang begitu, tetapi kita juga ada sifat-sifat informalnya, maka 
biasanya saya sampaikan langsung ke yang bersangkutan. 
 
Tanya: Dalam strata di dalam struktur organisasi, lebih tinggi mana Kepala 
Bagian dengan Kepala Sub Divisi. 
Jawab: Lebih tinggi Kepala Sub Divisi, meskipun levelnya sama-sama dalam 
kategori manajer. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Ini menyangkut beban 
kerja yang harus dipikul oleh orang dalam jabatan tersebut. 
 
Tanya: Apa saja kewenangan lain Kepala Bagian Personalia? 
Jawab: Dalam manajemen SDM, untuk rekrutmen prosesnya saya yang 
laksanakan, tetapi kenapa harus menerima tenaga baru, kemudian keputusan 
diterima atau tidak itu bukan saya, tetapi pimpinan. 
 
Tanya: Yang disebut pimpinan itu siapa? 
Jawab: Direktur. 
 
Tanya: Bagaimana dengan mutasi, dan sebagainya?  
Jawab: Saya memasukkan usulan, tetapi yang memutuskan itu juga oleh 
pimpinan. 
 
Tanya: Bagaimana dengan pengembangan sumber daya manusia? 
Jawab: Saya hanya menangani karyawan yang berada di bawah lingkup Divisi 
Operasi dan Biro Umum. Kalau untuk SDM di Diklat saya belum ke sana, saya 
belum tahu, dan itulah masalahnya. Tetapi di sini komunikasi itu gampang. Di sini 
kondisi informalnya kuat. Kalau kita omong antar pribadi itu tetap enak, sehingga 
arus komunikasi menjadi cepat, tidak terhambat oleh birokrasi yang terlalu aneh. 
 
Tanya: Bagaimana kaitannya dengan ISO yang mempersyaratkan keteraturan 
yang ketat? 
Jawab: Saya pikir ISO tidak membatasi orang untuk berbuat baik. ISO kan hanya 
membuat pagar-pagar supaya kita tidak lari. 
 
Tanya: ISO kan mempersyaratkan, menulis apa yang dikerjakan, dan apakah 
komunikasi juga dilengkapi dengan bukti fisik? 
Jawab: Itu yang tidak bisa. Komunikasi informal itu dikembangkan sejak berdiri, 
kekuatan informal kami kuat sekali. 
 
Tanya: Menurut Pak Mayang, mana yang lebih dominan mendorong jalannya 
organisasi, komunikasi formal atau informal? 
Jawab: Saya kira budaya ya, budaya organisasi. ISO tidak membatasi orang 
berbuat baik. Yang belum terlaksana yang dikerjakan, sementara hal yang sudah 
baik jangan ditinggalkan.  
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Catatan:  

Ditengah wawancara datang Pak Cornel Chigit (Kepala Sub Divisi PPIC 
dan Pak Heri Daryanto (Kepala Bagian Quality Control) yang 
mengadakan koordinasi dengan pak Mayang untuk membicarakan suatu  
masalah. 
 

Tanya: Apakah setiap keputusan selalu diproses di dalam rapat? 
Jawab: Tidak selalu, ada pembicaraan-pembicaraan informal di luar rapat.  Saya 
Laporan-laporan saya ke Kepala Biro juga tidak selalu tertulis.  
 
Tanya: Apakah pada bagian-bagian itu juga ada rapat? 
Jawab: Ya, ada satu bulan satu kali. Meskipun hanya sebentar, tetapi rutin 
dilaksanakan sebagi sistem koordinasi. Untuk di sini, tiap hari Jumat minggu 
keberapa saya lupa, tetapi untuk BSB setiap Selasa Minggu kedua. 
 
Tanya: Apakah di dalam rapat juga ada mekanisme  pelaporan? 
Jawab: Laporan kemajuan pekerjaan setiap hari ada. Tetapi dalam rapat lebih 
banyak usulan-usulan, dan sesuatu yang “open” pada rapat sebelumnya 
diupayakan menjadi “close”. Tetapi Pak Yosafat (Kepala Divisi Operasi) sudah 
mencoba untuk rapat yang ada tertulisnya.   
 
Wawancara diakhiri  pukul 15. 20, sepuluh menit seebelum jam kerja usai. 
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HASIL PENGAMATAN 1 

 
Kode  : 1/OBS/KH/2005 
Hari, tanggal : Selasa, 15 Nopember 2005 
Lokasi  : PIKA Semarang 
Kegiatan : Rapat Manajemen 

Catatan: 
1. Rapat manajemen adalah rapat atau forum paling tinggi, yang dikuti oleh 

seluruh Direksi PIKA yang terdiri dari  Direktur, Kepala Divisi, Kepala Biro, 
Kepala Sub Divisi, Sekretaris Direktur, dan Kepala Bagian   

2. Jumlah peserta rapat 8 orang, ada anggota direksi yang tidak hadir, yaitu 
Kepala Sub Divisi Bengkel Pendidikan. 

3. Rapat dimulai pada pukul 8.00 bertempat di Ruang Rapat. 
4. Peneliti datang saat rapat sudang berlangsung kurang lebih 15 menit. 
5. Rapat dipimpin oleh Direktur PIKA yaitu Pater Drs. J. Joko Tarkito, SJ, M.A.  
 

No Deskripsi 

1 Pada saat peneliti masuk, pimpinan rapat sedang memberi ulasan 
tentang pemasaran, di mana ada sedikit permasalahan mengenai 
personil yang menangani bagian tersebut. 

2 Di tengah-tengah rapat, Pak Totok Susanto (Kepala Sub Divisi 
Akademi) ijin ke luar ruangan karena ada tugas yang harus 
dilaksanakan saat itu juga. Ketika Pak Totok sudah berdiri untuk 
melangkah keluar, Direktur menekankan suatu hal yang harus 
disampaikan kepada para pengajar di Akademi (dosen), yaitu 
mengenai temuan berkaitan dengan kinerja dan kedisiplinan para 
dosen. 

3 Ada usul dari salah seorang peserta rapat (Pak Cornel Chigit, 
Kasubdiv PPIC), bahwa untuk mengatasi masalah di bagian 
pemasaran,  maka bagian tersebut harus mengadakan rapat khusus. 

4 Ketika Direktur sedang menekankan tentang target pemasaran, ada 
dua orang peserta rapat (Pak R.N. Among Subandi dan Pak Yosafat) 
yang mengingatkan Direktur, memberi koreksi atas beberapa kata 
atau kalimat dari Direktur yang di rasa tidak tepat dan dapat 
mengganggu hubungan antar pribadi. 

5 Ketika Direktur menyampaikan adanya negosiasi dengan konsumen 
mengenai penundaan pengiriman pesanan, ada usul  dari Bapak 
Rushardiyono (Kasubdiv PPPIK merangkap WMM) yang 
menekankan dua hal: 
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o Apakah penundaan itu sudah dilaksanakan secara tertulis? 

o Usulan supaya Direktur mengkoordinasikan dua unit yang 
berselisih. 

6 Di tengah-tengah rapat ada perdebatan antara Direktur dengan Bapak 
Yosafat, (Kepala Divisi Operasi). Direktur meminta tanggung jawab 
Pak Yos mengenai hasil produksi berupa bangku yang dikomplain 
oleh pemesan, sementara Pak Yos membela diri bahwa seluruh 
jajarannya telah bekerja sesuai dengan prosedur.  

7 Pak Rushadiyono selaku Wakil Manajemen Mutu (WMM) 
mengusulkan tentang pemaparan mengenai data-data kesalahan 
mengenai produk atau pesanan.    

8 Usul dari Pak Cornel Chigit (Kepala Sub Divisi PPIC) yang 
mengatakan bahwa untuk memperbaiki kualitas produk, kayu harus 
dikeringkan terlebih dahulu sehingga mengurangi resiko produk yang 
tidak sesuai dengan kualifikasi atau standar mutu. 

9 Laporan dari Divisi Operasi (Pak Yosafat), yang memaparkan  data-
data tentang produksi secara tertulis kepada Direktur, yang meliputi 
situasi produksi dan rencana kerja, serta masalah pasokan listrik. Ada 
usulan untuk memperbaiki mesin diesel yang ada sebagai penggerak 
generator. 

10 Kemudian giliran Pak Cornel (PPIC) yang melaporkan tentang 
program kerja dan rencana kerja. Ditengah-tengah pemaparan 
laporan, Direktur mengingatkan tentang perintah untuk membuat 
standar mutu gudang sebelum membeli barang. 

11 Laporan dari Pak Among Subandi (Kepala Divisi Diklat merangkap 
Kepala SMTIK), yang memaparkan kegiatan-kegiatan  yang ada 
pada Divisi Diklat, memaparkan hal-hal yang dianggap bermasalah, 
serta  usulan-usulan alternatif pemecahan masalah.  

12 Selanjutnya setelah laporan dari pak Among selesai dan dibahas, 
dilanjutkan dengan laporan dari Bagian Umum, yaitu Frater Hendi 
Lenggawa, yang melaporkan kegiatan yang ada pada Bagian Umum. 

13 Laporan dari Pak P. Mayang Antasari  (Kepala Bagian Personalia), 
mengenai tugas dan wewenangnya, antara lain mutasi karyawan, dan 
menurunkan surat peringatan untuk karyawan yang indisipliner. 

Selain itu pak Mayang juga memaparkan tentang rencana penilaian 
kinerja karyawan, yang sedang dalam proses penyusunan atau draft. 

14 Rapat selesai pada pukul 10.00 dan ditutup dengan doa oleh salah 
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seorang peserta. 

Catatan tambahan :  

1. Pada saat memimpin  rapat, Direktur nampak sangat demokratis, dan 
selalu menggarisbawahi apa yang dilaporkan serta memberi solusi atau 
menyimpulkan tentang usulan-usulan  dari peserta rapat. 

2. Pada saat rapat, peserta rapat terlihat  mempunyai kedudukan yang sama. 
Penghargaan  atas usul dan saran bukan didasarkan atas hirarki dalam 
organisasi, tetapi berdasarkan kualitas dan kesesuaian usulan dengan 
masalah yang harus dipecahkan. 

3. Pada saat rapat, setiap bagian membuat laporan tentang kegiatan secara 
tertulis, yang dibacakan secara lisan. 

4. Berdasarkan wawancara dengan Pak Rushadiyono selaku WMM, 
disebutkan bahwa kesimpulan rapat ditulis, yang disebut dengan dokumen 
terbuka dan tertutup. Dokumen tertutup adalah kesimpulan tentang segala 
kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, sedangkan dokumen terbuka 
ialah catatan tentang rapat mengenai masalah atau kegiatan yang akan 
dilaksanakan, untuk kemudian dievaluasi pada rapat berikutnya. Apabila 
pada rapat berikutnya dilaporkan bahwa kegiatan sudah selesai 
dilaksanakan dengan hasil seperti yang diharapkan dan dapat diterima oleh 
manajemen, maka catatan atau notulen rapat menjadi dokumen tertutup, 
sebaliknya apabila masalah belum selesai, tetap disebut sebagai dokumen 
tertutup. 
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HASIL PENGAMATAN 2 

 
Kode   : 2/OBS/KH/2005 
Hari, tanggal : Kamis, 24  Nopember 2005 
Lokasi  : Bengkel Pendidikan PIKA Semarang 
Kegiatan        : Kegiatan Staf (Bapak Ir. Lucas Himawan, M.M.,  Kasubdiv 

Bengkel Pendidikan) 
 
Catatan: 
Sebelum menuju ke lokasi penelitian, peneliti melakukan kontak dengan salah 
seorang anggota direksi PIKA, karena sesuai dengan konsensus semula bahwa 
peneliti dapat melakukan kegiatan eksplorasi setelah melakukan perjanjian 
terlebih dahulu dengan informan atau orang yang bertanggung jawab pada suatu 
kegiatan yang akan diamati. 
 
 

No Deskripsi  

1 Jam 6.45 peneliti menghubungi Bapak Among Subandi, S.Pd.,  
Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan.  Pak Among Subandi 
menyatakan bahwa beliau bisa ditemui setelah jam istirahat siang, 
yaitu setelah pukul 12.30. 

2 Pukul 12.20 peneliti tiba di lapangan yaitu PIKA Jln. Imam Bonjol 
Semarang, diterima oleh Satpam, kemudian dihubungkan ke 
sekretariat, dikemukakan bahwa Pak Among Subandi tidak ada di 
tempat karena mengantar tamu ke suatu tempat.  Tetapi Pak Among 
berpesan ke staf sekretariat (Bu Yanti), bahwa peneliti akan 
dilayani oleh pak Rushardiyono, kemudian peneliti menuju ke 
ruang pak Rushadiyono (WMM). Di sana sedang ada tamu, dan Pak 
Rushardiyono mengemukakan bahwa yang akan melayani peneliti 
adalah Pak Wawan, Kepala Sub Divisi Bengkel Pendidikan.  

3.  Setelah diberitahu bahwa yang dapat menerima peneliti adalah Pak 
Wawan, selanjutnya peneliti menuju ke Bengkel Pendidikan. Di 
sana Pak Wawan sudah menunggu, dan menyapa dengan ramah, 
dan selanjutnya berbasa-basi seperlunya.  

Peneliti mengemukakan tujuan kehadiran pada hari itu yaitu untuk 
wawancara tahap II sebagai pelengkap atas wawancara terdahulu. 
Disamping itu juga dikemukakan tujuan lain  bahwa peneliti juga 
akan melakukan pengamatan aktivitas di Bengkel Pendidikan. Pak 
Wawan menyanggupi, dan selanjutnya dilakukan wawancara  di 
mana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan sebagai 
pengembangan dari wawancara terdahulu.  
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4 Setelah wawancara selesai, peneliti mempersilahkan Pak Wawan 
untuk melakukan kegiatan sebagaimana biasa, dan peneliti secara 
diam-diam mengamati  perilaku dan gerak-gerik Pak Wawan di 
Bengkel Pendidikan. 

5 Berdasarkan hasil wawancara terpisah dengan pak Wawan dan Pak 
Y. Sasmito Kuncoro (instruktur di Bengkel Pendidikan) diperoleh 
keterangan  bahwa meskipun sudah ada dua orang guru atau 
instruktur baku  yang mengampu  pada tiap kelasnya, tetapi dalam 
kenyataannya juga dibantu oleh instruktur lain yang pada saat 
tersebut tidak ada kegiatan. Hal ini peneliti buktikan dalam 
pengamatan saat di Bengkel Pendidikan, di mana pada saat itu ada 
staf pengajar atau instruktur yang membantu kegiatan belajar 
mengajar praktek di bengkel. Ketika peneliti tanyakan apakah hal 
tersebut ada aturan tertulisnya, dijawab bahwa hal tersebut tidak ada 
aturannya, tetapi sudah menjadi kebiasaan di PIKA bahwa apabila 
guru atau instruktur tidak ada kegiatan atau sesuatu yang harus 
dikerjakan, misalnya memeriksa hasil ulangan, membuat persiapan 
pengajaran, maka guru atau isntruktur tesebut membantu mengajar 
atau mengawasi kegiatan  praktek siswa  di bengkel, meskipun ada 
instruktur penanggungjawabnya.  

6 Ketika  peneliti berada di Bengkel Pendidikan,  pada saat tersebut 
ada kegiatan praktek siswa SMTIK tingkat II dan tingkat III. 
Terlihat pak Wawan selaku guru atau instruktur tingkat II 
memeriksa hasil pekerjaan siswa dengan teliti secara detail 
pekerjaan siswa, kemudian memberi contoh bagaimana seharusnya 
melakukan pekerjaan dengan benar. Hal tersebut juga dilakukan 
oleh instruktur yang lain.  

6 Suasana kelas saat melakukan kegiatan praktek sangat bagus. Setiap 
siswa bekerja melakukan  tugasnya dengan antusias, dan tidak ada 
seorangpun yang bermalas-malasan. Peneliti menanyakan hal 
tersebut kepada Pak Wawan, faktor apakah  yang dapat memotivasi 
para siswa sehingga para siswa terlihat bersemangat melakukan 
tugas atau pekerjaannya. Dijawab oleh Pak Wawan, bahwa salah 
satunya adalah kegiatan praktek dilaksanakan dengan sistem target, 
di mana siswa diberi target untuk menyelesaikan sejumlah  
pekerjaan dalam kurun waktu tertentu, dan pada diri siswa sudah 
tertanam suatu pemahaman bahwa apabila tidak dapat menyesaikan  
seluruh target maka yang berangkutan tidak dapat menyerap seluruh 
ketrampilan atau kompetensi yang seharusnya dikuasasi.  

7 Pada saat itu di sisi lain Bengkel Pendidikan ada dua orang 
karyawan yang sedang  melakukan aktivitas, kemudian peneliti 
menghampiri ke dua orang tersebut. Kedua orang tersebut adalah 
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Pak Heri Daryanto Kepala Bagian Quality Control dan Pak Medi 
Utomo, pelaksana pada bagian Quality Control.  Kedua orang 
tersebut melakukan pemeriksaaan terhadap hasil pekerjaan siswa 
sebelum dilakukan pekerjaan finishing. Perlu diketahui bahwa 
siswa tingkat II ke atas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pesanan 
dari Divisi Operasi. 

8 Menurut Pak Wawan, penilaian hasil belajar siswa dilakukan 
dengan dua cara, yaitu dengan menilai produk dan proses. Produk 
dinilai dalam dua tingkat, yang pertama oleh instruktur, dan kedua 
oleh Bagian Quality Control atau QC. Bagian QC  menilai apakah 
barang tersebut layak dipasarkan atau tidak sesuai dengan standar 
produk PIKA sedangkan instruktur menilai sesuai dengan kisi-kisi 
atau kriteria penilaian.  

9 Tepat jam 15.30 ada bunyi sirene sebagai tanda bahwa pelajaran 
telah usai, bersamaan dengan selesainya aktivitas seluruh karyawan. 
Namun pada jam tersebut siswa tidak langsung pulang, tetapi 
melakukan kegiatan pembersihan tempat kerja dan membereskan 
seluruh peralatan yang digunakan untuk belajar. Siswa pulang 
setelah alat dan tempat kerja yang digunakan rapi kembali. 
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HASIL PENGAMATAN 3 

 
Kode  : 3/OBS/KH/2005 
Hari, tanggal : Selasa,  17   Nopember 2005  
Lokasi  : Ruang Kerja WMM/Kasubdiv PPPIK  
Kegiatan : Koordinasi antar Staf  

Catatan : 
1. Pada saat peneliti berada di ruang Pak Rushardiyono  datang Pak Ir. Lucas 

Himawan, M.M. (Pak Wawan), Kepala Sub Divisi Bengkel Pendidikan. 
Dalam struktur organisasi, kedua orang tersebut mempunyai strata yang 
sama. Jabatan Pak Rushardiyono adalah Kepala Sub Divisi PPPIK 
merangkap sebagai WMM. Selanjutnya peneliti mengamati diskusi ke dua 
orang tersebut yang sedang mengkoordinasikan rencana kegiatan di Sub 
Divisi PPPIK. 

2. Meskipun peneliti berada di dalam ruangan yang sama dengan kedua 
orang tersebut di atas, diskusi berjalan secara alamiah. Hal ini dikarenakan 
sudah ada komitmen awal antara peneliti dengan pejabat atau staf PIKA 
Semarang, bahwa keberadaan peneliti di lapangan jangan sampai 
mengganggu pekerjaan atau aktivitas pekerjaan para staf tersebut, bahkan 
peneliti dapat menanyakan beberapa hal berkaitan dengan istilah atau 
sesuatu berkaitan dengan diskusi tersebut. 

3. Sub Divisi PPPIK tidak mempunyai instruktur atau staf khusus untuk 
melaksanakan kegiatannya, tetapi memanfaatkan sumber daya  yang ada 
pada bagian yang lain, terutama para instruktur dan dosen. Sementara para 
instruktur dan dosen tersebut berada di bawah koordinasi Sub Divisi yang 
lain, sehingga seluruh program PPPIK harus dikoordinasikan dengan Sub 
Divisi yang membawahi para dosen dan Guru, antara lain dengan Sub 
Divisi bengkel Pendidikan yang membawahi instruktur atau guru praktek.  

    
  

No DESKRIPSI 

1 Pak Wawan memulai pembicaraan dengan Pak Rushardiyono,  yang 
sebelumnya telah didahului melalui komunikasi lewat telepon. 
Kedatangan Pak Wawan adalah berdiskusi lebih jauh mengenai 
tujuan atau rencana rapat koordinasi instruktur bengkel pendidikan 
berkaitan dengan padatnya kegiatan pelatihan dan konsultasi.  

 

2 Diskusi atau koordinasi tersebut berjalan seimbang, artinya  kedua 
orang yang mempunyai kedudukan yang sama tersebut bertukar 
fikiran dalam porsi yang sama, atau dengan kata lain tidak ada yang 
saling mendominasi. Keduanya saling memberi masukan dan 
pertimbangan, dan akhirnya keputusan dari pertemuan tersebut adalah 
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hasil kompromi di antara keduanya. 

3 Hasil keputusan dari koordinasi kedua orang tersebut adalah perlu 
diadakannya rapat koordinasi instruktur yang berada pada Sub Divisi 
Bengkel Pendidikan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2005, 
sementara undangan dipersiapkan oleh  pak Rushadiyono selaku 
Kepala Sub Divisi PPPIK.  

4 Disela-sela diskusi, ada telepon untuk Pak Wawan dari seseorang 
yang menanyakan tentang pesanan atau pekerjaan yang harus 
dikonsultasikan  dengan (calon) konsumen. Oleh Pak Wawan 
dijawab, bahwa yang akan pergi adalah Pak Kris, dan yang 
bersangkutan harus membawa gambar.  

Segera setelah menerima telepon, Pak Wawan menelepon petugas 
keamanan internal atau Satpam, yang meminta pada petugas tersebut 
agar menghentikan Pak Kris saat akan pergi keluar dan memberi tahu 
bahwa Pak Kris perlu membawa gambar pesanan untuk bernegosiasi 
dengan  konsumen tersebut. 

5 Setelah berdiskusi kurang lebih 30 menit, tanpa berlama-lama Pak 
Wawan langsung meninggalkan ruangan pak Rushadiyono menuju ke 
lokasi kerjanya sendiri, yaitu Bengkel Pendidikan. 
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HASIL PENGAMATAN 4 

 
Kode   : 4/OBS/KH/2005 
Hari, tanggal : Kamis, 8 Desember  2005 
Lokasi  : Ruang Kelas D III PIKA Semarang 
Kegiatan        : Kegiatan Belajar Mengajar Program D III Semester 3 

Jurusan Industri Kayu 
 
 
Catatan:  

1. Program D 3 adalah salah jenis program pendidikan yang diselenggarakan 
di PIKA Semarang. Ada dua jurusan yang ada pada Program D III, yaitu 
Jurusan Desain Interior dan Jurusan Teknik Perkayuan. 

2. Kegiatan yang peneliti amati adalah kegiatan mengajar Bapak Drs. 
Rushardiyono. Mata Kuliah yang diajarkan adalah Manajemen Sumber 
Daya Manusia. Selain mengajar, tugas Pak Rushardiyono adalah Kepala 
Sub Divisi Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu 
merangkap sebagai Wakil Manajemen Mutu. Meskipun kegiatan mengajar 
tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian, observasi ini dilakukan 
dengan maksud untuk melengkapi referensi peneliti dalam  pengamatan 
kegiatan pengambilan keputusan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
PIKA Semarang. 

3. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan di perguruan-perguruan 
tinggi pada umumnya, kegaiatan belajar mengajar Program D III di PIKA 
Semarang di format sedemikian rupa sebagai upaya penciptaan dan 
penanaman budaya industri dan etos kerja bagi para mahasiswanya. Para 
mahasiswa belajar dalam penjadwalan yang teratur, sehingga tidak ada 
waktu yang tidak terpakai secara efektif. Hal ini nampak dari tidak adanya 
mahasiswa yang bergerombol atau duduk-duduk di luar kelas pada jam-
jam kerja di dalamk lingkungan kampus.  

 

No Deskripsi  

1 Pak Rushardiyono memasuki ruang kuliah pada pukul 13.30 dengan 
membawa perlengkapan mengajar. Saat itu para mahasiswa sudah ada 
di ruang kelas menunggu kedatangan dosennya.   

2 Setelah mengucapkan salam dan membuka perkuliahan, peneliti 
diperkenalkan oleh Pak Rushardiyono kepada para mahasiswa sebagai 
tamu yang sedang belajar di PIKA, dengan makksud supaya tidak 
mengganggu suasana kelas.  

3 Dalam memulai kuliahnya, Pak Rushardiyono mengemukakan tentang 
topik perkuliahan pada hari  itu serta tujuan atau target dari 
perkuliahan. Pada hari itu topik yang diajarkan adalah Pengembangan 
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Sumber Daya Manusia. 

4.  Di dalam mengajar,  pak Rushardiyono menggunakan berbagai media 
yang sudah tersedia di dalam ruang kuliah. Selain papan tulis putih 
(white board), media yang tersedia di dalam ruang kuliah adalah Over 
Head Proyector (OHP). Terlihat di sini OHP dipergunakan secara 
optimal dengan menggunakan transparansi yang telah dipersiapkan 
sebelumnya. Selain itu, Pak Rushadiyono juga menyebutkan beberapa 
judul buku untuk digunakan sebagai bahan bacaan mahasiswa.  

5 Perkuliahan berlangsung dalam suasana atau interaksi dua arah. Selain 
berupa elaborasi, juga berlangsung diskusi dan tanya jawab dengan 
mahasiswa.  

6 Di akhir perkuliahan, Pak Rushardiyono mengingatkan bahwa hari itu 
adalah kuliah terakhir unutk semester berjalan, dan selanjutnya 
dilaksanakan ujian. Kuliah di tutup dengan salam, dan berdoa bersama 
yang dipimpin oleh salah seorang mahasiswa. 
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HASIL PENGAMATAN 5 

 
Kode  :  5/OBS/UMUM/2005 
Hari, tanggal  :  Kamis,  8 Desember 2005 
Lokasi  :  PIKA Semarang 
Kegiatan  :  Kegiatan Satpam dan Prosedur Penerimaan Tamu 

 
1. Kampus PIKA yang terletak di jalan Imam Bonjol Semarang adalah 

integrasi antara kompleks industri kayu dan kampus untuk pelayanan 
pendidikan, baik pendidikan setingkat sekolah menengah maupun akademi 
dengan satu gerbang. Kendali keluar masuk kompleks PIKA diatur oleh 
pengamanan  internal atau Satpam. Jumlah Satpam empat orang dengan 
penugasan secara bergilir (shift).  

2. Fungsi dan tugas Satpam bukan semata-mata menjaga keamanan, tetapi 
dalam hal-hal tertentu berfungsi sebagai kepanjangan tangan manajemen, 
misalnya untuk kontrol tamu yang datang ke PIKA.  

3. Dari sekian kali penulis berkunjung ke PIKA, penulis melalui prosedur 
yang selalu sama, meskipun petugas yang berjaga berganti ganti. 
Meskipun peneliti sudah dikenal oleh Satpam, tetapi peneliti mendapat 
perlakuan sama dengan tamu lainnya, meskipun apabila dilihat dari sisi 
hubungan antar manusia berbeda dengan saat pertama kali peneliti masuk 
ke lingkungan PIKA Semarang. Berikut akan dipaparkan salah satu 
prosedur yang peneliti jalani saat masuk ke lingkungan PIKA,  dari sekilan 
kali peneliti merngadakan kunjungan. 

4. Jumlah Satpam di PIKA ada 4 orang, yang bertugas secara bergilir, yaitu 
shift siang dan shift malam.  

 

No Deskripsi  

1 Peneliti datang ke lokasi penelitian jam 13.00 pagi, setelah 
sebelumnya melakukan perjanjian dengan Pak Rushardiono, Kepala 
Sub Divisi PPPIK.   

2 Sampai di lokasi diterima oleh Satpam yang berjaga pada waktu itu 
yaitu Pak Y. Asro. Setelah diterima dan berbasa basi sebentar, peneliti 
dipersilahkan untuk menulis di buku tamu, dan Satpam langsung 
menghubungi sekretariat, untuk mengkonfirmasi apakah memang 
sebelumnya sudah ada perjanjian atau belum.  

3 Setelah ada konfirmasi dari sekretariat yang menyatakan bahwa yang 
bersangkutan bisa ditemui, peneliti dipersilahkan oleh Satpam untuk 
menuju Ruang Kerja Pak Rushardiyono. 

 
Catatan: 
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”Prosesi ” seperti tersebut di atas berulang terus selama peneliti berada di lokasi. 
Hal ini disebabkan oleh persepsi Satpam bahwa status peneliti adalah sebagai 
tamu, meskipun sebenarnya pihak manajemen sudah membuat pemberitahuan 
kepada seluruh warga PIKA bahwa ada kegiatan penelitian.  
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HASIL PENGAMATAN 6 

 
Kode  : 6/OBS/KH/2006 
Hari, tanggal : Senin, 9 Januari  2006 
Lokasi  : PIKA Semarang 
Tempat  : Ruang Kelas 
Kegiatan    : Proses Belajar Teori Kelas II  SMTIK 
Mata pelajaran: Ilmu Perkakas Mesin 
Guru  : R.N. Among Subandi 

Catatan:   
1. Proses Belajar di PIKA Semarang di kelompokkan dalam dua kelompok 

besar, yaitu pelajaran teori dan praktek. Salah satu mata pelajaran teori 
pendukung kejuruan adalah Ilmu Perkakas Mesin. 

2. Di SMTIK PIKA, pengajar teori disebut guru, sedangkan pengajar praktek 
disebut instruktur. 

3. Pengajar mata pelajaran Ilmu Perkakas Mesin adalah Bapak Among 
Subandi. Selain mengajar, tugas atau  jabatan Pak Among Subandi adalah 
Kepala Divisi Pendidikan merangkap Kepala Sub Divisi/Kepala  Sekolah 
Menengah Teknologi Industri Kayu atau SMTIK PIKA Semarang. 

4. Berbeda dengan sekolah umum, satu jam pelajaran di SMTIK PIKA  
adalah 55 menit, dan 60 menit setelah istirahat. Setaip hari siswa belajar 
dari pukul 07.00 sampai pukul   15.30. 

 
 
 

NO. DESKRIPSI 

1 Guru (Pak Among) masuk ke ruang kelas tepat setelah bel masuk 
berbunyi, yaitu pada pukul 07.00 tepat, dan semua siswa sudah 
berada di dalam ruang. Jumlah siswa 26 orang dan semuanya laki-
laki.  

2 Setelah masuk ruangan, Pak Among  menanyakan kepada siswa 
apakah siswa sudah berdoa atau belum. Dijawab oleh para siswa, 
bahwa siswa mereka sudah berdoa sebelum guru masuk ruangan. 

3 Topik pelajaran hari itu adalah Alat Bantu Kerja Mesin.  Pak Among 
sekilas mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu Pak 
Among membagi siswa dalam lima kelompok untuk mendiskusikan 
topik yang telah disediakan, berupa gambar alat bantu kerja mesin. 
Masing-masing kelompok diminta menafsirkan kegunaan dari 
masing-masing alat yang ada di dalam gambar yang dibagikan oleh 
Pak Among. Masing-masing kelompok mendapat tiga sampai lima 
gambar. 
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4 Sebelum diskusi dimulai, Pak Among mengatakan bahwa saat diskusi 
diharapkan  untuk menggunakan Bahasa Indonesia yang baik. Dalam 
kenyataannya, hampir semua siswa dominan menggunakan Bahasa 
Jawa ngoko saat berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya, 
termasuk kelompok yang anggotanya sebagian besar etnis Tionghoa. 

5 Setiap kelompok terlihat berusaha  berdiskusi secara aktif dan teratur, 
meskipun menurut pengamatan peneliti sebetulnya pengantar atau 
perintah dari Pak Among Subandi kurang jelas dan tidak lengkap. Ini 
terlihat dari komentar beberapa siswa yang mengekspresikan 
ketidakjelasan arah diskusi, meskipun tetap berusaha untuk terus 
berdiskusi dan memahami apa yang ada di dalam gambar.   

6 Saat diskusi berlangsung, Pak Among berkeliling dari satu kelompok 
ke kelompok yang lain untuk menjelaskan apa yang dkehendaki 
dalam diskusi tersebut sambil melakukan penlaian atas aktivitas 
kelompok. 

7 Setelah waktu pelajaran hampir selesai, Pak Among menarik kembali 
semua gambar yang ada di tangan siswa, dan menutup palajaran hari 
itu dengan salam. 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 



xlviii 

 

 
HASIL PENGAMATAN 7 

 
Kode  : 7/OBS/KH/2006 
Hari, tanggal : Senin, 9 Januari  2006 
Lokasi  : Sub Divisi Operasi PIKA BSB 
Tempat   : Ruang Kerja Kepala Sub Divisi Operasi PIKA BSB 
Kegiatan          : Rapat Koordinasi Staf Pimpinan 

 
Catatan: 

1. Lokasi rapat adalah Sub Divisi Operasi Bukit Semarang Baru (BSB), yaitu 
sebuah unit kerja berupa   workshop atau  pabrik (tempat produksi)  yang 
berada di kawasan industri Bukit Semarang Baru, Mijen Semarang , dan 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Divisi.  

2. Rapat koordinasi dihadiri oleh tiga orang, yaitu Pak Yosafat (Kepala 
Divisi Operasi), Pak Totok Susanto (Kepala Program D III dan 
Koordinator Program IGI), serta Pak Justinus  Indo Wahyono (Kepala Sub 
Divisi Operasi PIKA BSB). 

 
 

NO. DESKRIPSI 

1 Peneliti datang ke lokasi (PIKA) setelah sebelumnya berjanji 
melalui telepon dengan  Pak Totok Susanto Sampai di lokasi, 
peneliti  diterima oleh Satpam dan selanjutnya diantar ke tempat 
rapat yaitu  ruang kerja  Kepala Sub Divisi Operasi PIKA BSB. 

2 Saat peneliti sampai di ruangan,  rapat sedang berlangsung dan 
peneliti dipersilahkan oleh Pak Totok untuk bergabung dan 
diperkenalkan kepada peserta rapat yang lain, yaitu pak Indo 
Wahyono dan Pak Yosafat. Saat itu yang sedang berbicara adalah 
Pak Totok Susanto yang memaparkan  Bussiness Plan program 
bantuan IGI. Perlu disampaikan di sini bahwa  Pak Totok Susanto  
adalah  penanggung jawab program IGI, dan Pak Indo Wahyono  
diminta untuk dapat menindak lanjuti berupa membuat spesifikasi 
tentang mesin-mesin yang akan diajukan bantuan. 

Dalam pemaparannya  terlihat Pak Totok sangat memahami apa 
yang menjadi topik yaitu mengenai mesin-mesin kayu dan 
spesifikasinya.  

3 Setelah Pak Totok selesai memaparkan programnya, kemudian Pak 
Yosafat memberi briefing kepada  Pak Indo Wahyono selaku 
bawahan langsungnya. Pak Yosafat menekankan beberapa hal 
berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan di PIKA BSB, terutama 
dalam hal finishing kayu, serta pemanfaatan mesin-mesin yang 
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belum optimal. 

4 Pak Yosafat juga memaparkan masalah komplain dari konsumen 
tentang produk PIKA. Konsumen tidak mengeluhkan  mutu barang 
tetapi pada harga barang yang dinilai terlalu mahal. Untuk itu perlu 
dihitung ulang komponen-komponen biaya produksi, agar harga 
tetap bisa bersaing dengan lainnya. Setelah itu pak Yosafat 
memimpin diskusi tentang perhitungan harga barang produksi 
dikaitkan dengan biaya produksi dan investasi mesin dan alat. 

5 Pak Yosafat menyampaikan bahwa apabila omzet dan keuntungan 
per bulan terpenuhi,  maka kelebihan keuntungan akan digunakan 
untuk biaya pengembangan sumber daya manusia 

6 Pak Indo Wahyono sebagai ”tuan rumah” lebih banyak mendengar 
dan menerima informasi, dan hanya sesekali melontarkan usul. 
Dalam hal ini Pak Indo Wahyono lebih terlihat sebagai penerima 
tugas dari atasan, namun tetap mendapat  kesempatan untuk 
mengeluarkan pendapat yang proporsional sesuai dengan bidang 
tugasnya.   

7 Dari pengamatan, rapat berlangsung secara efektif tanpa 
meninggalkan keakraban sesama peserta rapat. Dalam struktur 
organigram PIKA, orang yang mempunyai kedudukan paling tinggi 
dalam forum tersebut adalah Pak Yosafat yang menjabat sebagai 
Kepala Divisi Operasi, namun karena topik pembicaran adalah 
mengenai program bantuan IGI, maka yang memegang komando 
pembicaraan adalah Pak Totok  Susanto selaku penanggung jawab 
program, meskipun dalam struktur organigram jabatan  Pak Totok 
adalah setingkat Kepala Sub Divisi, yaitu sebagai Kepala Program 
D 3.  

7 Rapat diakhiri  pada pukul 11.30, dan segera setelah itu Pak Totok 
dan Pak Yosafat kembali ke kantor induk PIKA Jln. Imam Bonjol 
Semarang.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 


