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PENGERTIAN OFFICE POLITICS 

Apakah Office Politic itu?  Kalau menilik dari istilah politik tentu kita langsung mengaitkan 
dengan masalah “politik” suatu negara,  namun jika sudah dikaitkan tentang “office” maka 
konotasinya menjadi negatif dan yang terbayang adalah: intrik-intrik, raja-raja kecil, 
kepentingan-kepentingan, pilih kasih , anak emas dan lain sebagainya. 

Dalam pekerjaan seringkali office politic ini membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman 
😡 karena orang-orang yang akan bekerja baik menjadi sulit untuk melakukan pekerjaan 
mereka, karena begitu banyaknya logika-logika terbalik yang seringkali mereka hadapi 
diakibatkan oleh adanya kepentingan-kepentingan dari berbagai macam pihak. 

 

Kasus ini ada contohnya, dialami oleh karyawan A sebuah perusahaan percetakan. Ia merasa 

bahwa selama ini jika ia menghadapi suatu permasalahan, ia harus segera melaporkan hal 

tersebut kepada atasan namun teman-temannya kurang menyukai atasannya tersebut 

sehingga Anda “dipaksa” oleh teman-teman Anda untuk melakukan pembiaran dengan alasan 

supaya atasan Anda kena marah. Mungkin Anda cukup familiar dengan cerita tersebut. Ini 

salah satu konteks office politic yang dilakukan oleh rekan-rekan kerja terhadap atasan Anda. 

http://www.and-lc.com/
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Kasus yang lain disampaikan oleh karyawan B di suatu perusahaan dimana ia adalah bagian 

dari tim marketing yang harus bekerja sama dengan tim yang lainnya, namun atasannya selalu 

mencegah informasi-informasi yang harus Anda sampaikan, karena menurut atasan Anda 

nanti merugikan tim kita, "biarkan saja mereka cari informasi sendiri jangan disampaikan” ujar 

atasannya. Tugasmu adalah fokus pada tim ini.  Padahal Anda tahu bahwa keberhasilan tim 

Anda sangat bergantung kepada relasi kerja dengan tim yang lainnya. Ia nampak frustrasi 

karena sementara ia tahu yang baik harus ia lakukan namun atasannya yang seharusnya 

membimbingnya sudah menjelma jadi “raja-raja kecil” yang tidak membolehkan Anda untuk 

melakukan pekerjaan yang selayaknya. 

 

SEBAB TERJADINYA OFFICE POLITICS 

 

Pertanyaannya adalah mengapa hal tersebut terjadi? padahal perusahaan sendiri sudah 
memiliki nilai-nilai yang cukup kuat dan memiliki sasaran yang jelas, namun hal tersebut 
tetap terjadi. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari beberapa aspek yang harus kita cermati, 
di antaranya: 

Pertama: Pribadi setiap orang yang bekerja, tentunya mereka membawa nilai-nilai yang 
berbeda-beda, baik nilai yang positif dan nilai negatif. Di mana perilaku sendiri tidak dapat 
kita cegah karena ia akan muncul datang dan pergi bersama karyawan. 

Namun perilaku-perilaku yang buruk bisa menjadi penyebab dari munculnya iklim kerja yang 
buruk, juga jika perusahaan tidak me-recovery dengan menanamkan nilai-nilai positif dan 
yang penting melakukan kendali yang kuat dengan memberi teguran jika perilaku-perilaku 
negatif tersebut muncul. 

Kedua:  Pembiaran-pembiaran merupakan satu fenomena yang cukup umum di banyak 
perusahaan di mana perusahaan kurang memperhatikan masalah-masalah “penyimpangan 
perilaku kerja” yang sudah  mengarah pada hal negatif bagi perusahaan, sehingga banyak 
hal-hal yang salah menjadi suatu kebiasaan, bahkan tanpa teguran sekali pun juga. Hal ini 
tentunya akan membuat perilaku yang salah seperti tumbuh di lahan yang subur bahkan 
mempengaruhi orang-orang yang ingin bekerja dengan baik. 

Ketiga: Kepemimpinan yang lemah.  Seringkali hal yang paling sulit dilakukan seorang 
pemimpin adalah dengan tegas dan keras menyatakan tidak kepada lingkungan kerja yang 
salah. Namun mereka tidak lakukan dengan alasan takut kehilangan karyawan, tidak merasa 
nyaman untuk menegur dengan keras, merasa bahwa orang lain akan tersinggung kalau 
ditegur atau bahkan ia tidak merasa bahwa teguran keras itu memberikan efek perubahan 
yang signifikan. Masalah kepemimpinan yang lemah ini menjadi isu utama akhir-akhir ini 
karena pada akhirnya membuat perilaku-perilaku yang salah itu tumbuh subur di suatu 
perusahaan tanpa kendali sama sekali. 

SOLUSI 

Nah, hal-hal apa saja sih yang kita bisa lakukan untuk mencegah agar office politic ini tidak 
semakin tumbuh liar dalam suatu organisasi? karena untuk menghilangkan sama sekali 
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nampaknya juga tidak mungkin karena di balik office politic itu terdapat keinginan untuk 
menunjukkan prestasi dalam perusahaan namun dengan cara yang salah. 

Ada berbagai macam cara yang kita bisa lakukan : 

Pertama adalah membangun lingkungan kerja yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan 
dan jangan nilai nilai ini hanya menjadi “pajangan” tetapi harus terus ditanamkan, melalui 
aktivitas kebersamaan, melalui forum forum diskusi, dalam briefing, atau meeting yang 
membahas mengenai  nilai perusahaannya setiap minggu dan atasan juga harus terus 
memonitor agar setiap bawahan juga melakukan nilai-nilai baik yang mereka bisa jalankan 
dalam pekerjaan mereka. 

Kedua adalah kepemimpinan yang harus mulai berubah dari model kepemimpinan yang 
permisif dan ragu-ragu menjadi kepemimpinan yang tegas namun lugas, artinya jika ada 
kesalahan mereka harus langsung melakukan “peneguran tanpa kecuali” dengan cara yang 
positif dan baik tentunya dan jika ada hal yang positif mereka harus juga langsung 
memberikan “pujian” apalagi berkaitan perilaku perilaku positif yang dilakukan oleh bawahan 
mereka sehingga mindset orang adalah kalau saya berperilaku negatif saya akan 
mendapatkan punishment secara sosial namun kalau saya berperilaku positif saya 
mendapatkan reward sosial. 

Ketiga adalah merupakan tanggung jawab organisasi untuk mencegah adanya “kelompok-
kelompok eksklusif” yang tumbuh semakin besar yang tidak lagi mengenal kata kerja sama 
yang menumbuhkan iklim kompetisi yang tidak sehat caranya adalah selalu mengevaluasi 
secara informal, misalnya dengan mau terbuka mendengarkan informasi sekecil apapun 
juga. Kadang-kadang cukup efektif jika informasi ini diperoleh dari orang-orang yang ada di 
lingkungan kerja mengenai perilaku pemikiran beberapa karyawan. 

Akibat yang paling fatal adalah banyak karyawan yang ingin bekerja baik menjadi terhambat 
dengan iklim kerja yang penuh dengan office politics ini. Bahkan beberapa berubah menjadi 
bagian dari office politics tersebut dan yang lebih fatal adalah banyaknya orang yang perform 
keluar dari organisasi tersebut dengan kekecewaan. Padahal ketika pertama mereka di 
rekrut dengan iming-iming yang menjanjikan tetapi berakhir dengan tragis. 

Namun office politics tidak harus selalu dihindari selain karena tidak mungkin dihindari juga 
akan membutuhkan banyak sekali upaya. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan 
antara lain :  

1.Pahami skenario 

Tanpa itu, langkah Anda akan membabi buta. Skenario itu antara lain, pertama, kenali siapa 
yang sebenarnya memegang kekuasaan. Jelas, ia adalah orang yang paling berpengaruh 
dalam tiap pengambilan keputusan. 
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2. Pelajari kultur yang ada di perusahaan Anda, apakah demokratis atau birokratis 

Kultur yang demokratis lebih bisa menciptakan politik kantor yang positif. Kompetisi kerja 
bisa berlangsung sportif, sebab perusahaan memberi penghargaan berdasarkan performa 
kerja karyawan. Yang bermain buruk bisa terpuruk karena tidak akan disukai oleh rekan kerja 
yang lain, termasuk atasan. Sedangkan pada kultur yang birokratis bisa membuka celah 
politik kantor menjadi hal negatif. Misalnya, orang yang dekat dengan atasan biasanya akan 
lebih cerah kariernya. Akhirnya persaingan bukan pada performa kerja, melainkan siapa yang 
paling bisa mendekati dan menyenangkan atasan. 

 

3. Kenali kelompok-kelompok yang dominan  

Kelihatannya sepele, tiap orang pasti punya kelompok teman akrab. Baik itu karena 
persamaan hobi, almamater, atau daerah asal. Tapi ada, kelompok kepentingan yang 
membawa pengaruh kuat di kantor. Tidak jarang, sebuah keputusan diambil atas bisikan 
mereka. Jadi, mengenali kelompok itu penting untuk bisa memetakan kepentingan-
kepentingan mereka. 

Ketiga hal ini amat penting diketahui agar Anda bisa menyiapkan strategi dan tidak salah 
langkah dalam mengambil tindakan yang berkenaan dengan pekerjaan dan karier Anda. 
Strategi yang bisa Anda lakukan itu misalnya kemampuan berdiplomasi, bagaimana harus 
berbicara untuk bisa meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Dan, yang lebih penting lagi 
adalah kemampuan memecahkan masalah. Baik itu masalah pekerjaan Anda sendiri 
ataupun masalah yang sedang dihadapi perusahaan. 
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TANYA-JAWAB 

Pertanyaan 1: 

Saya karyawan kontrak , chief engineering di project  , dibawah bagian manager operasional dan 
senior manager , mempunyai masalah mengenai stuktur management kerja , saya melaporkan ke 
manager operasional dan senior manager tetapi selalu lambat penangannannya , bahkan kadang 
seakan dilupakan solusinya , bagaimana saya harus bersikap dalam pekerjaan ini ? Sebagai 
contoh saya bekerja menggantikan CE sebelumnya , dan di project terdapat kekurangan tools dan 
peralatan lainnya , sudah saya laporkan , di rapatkan dengan mereka dari bulan mei sampai 
desember , belum ada tanggapan juga , pada akhirnya saya melaporkan pada owner mengenai 
masalah tersebut baru bulan maret mereka memenuhinya . Mohon pencerahannya... 

Jawab: 

Menjawab pertanyaan mas Harris berkaitan dengan masalah ini tentunya harus dilihat dari 
sisi budaya perusahaan dulu, apakah memang lebih arah ownership (owner punya power 
yang sangat kuat) sehingga bawahannya merasa agak ragu untuk mengambil keputusan. 
Budaya ownership yang sangat kental memang disatu sisi membuat bawahan menjadi 
ketergantungan pada keputusan owner, apalagi kalau ownernya tipe orang yang dominan 
dan kurang trust pada bawahan. Jadi masalah mas Harris lebih dilevel top manajemen yang 
berimbas pada rendahnya kepercayaan diri atasan (karyawan) untuk mengambil keputusan. 
Ada beberapa hal yang bisa mas Harris lakukan adalah: 

1. Tetap buat komunikasi dengan atasan langsung mengenai kebutuhan kerja kita, 
kalau sulit ditanggapi bilang bahwa owner sudah menanyakannya (trick sedikit) lihat 
apakah begitu mendengar kata owner respon lebih cepat kah? artinya terbukti hal hal 
yang saya bahas diatas memang terjadi. 

2. Kita juga harus bijak memosisikan diri sebagai team bersama atasa langsung mas 
Harris, keputusan lapor langsung pada atasan merupakan keputusan akhir setelah 
beberapa tindakan tidak direspon. Karena bisa menjadi boomerang bagi kita jika 
atasan langsung menggagap kita sebagai "tukang lapor". 

3. Yang terpenting adalah balancing relasi dengan atasan namun juga tetap menjadi 
performa kerja tetap baik dimata atasan maupun owner. Karena sekalipun kita tahu 
yang seharusnya kita lakukan untuk bekerja baik, namun harus belajar dari 
peselancar ombak pantai, Ia tidak melawan ombak tetapi mengunakan ombak 
sebagai energi untuk berselancar. 
Kuncinya menjaga balancing antara atasan Anda dan owner, memang posisi Anda 
jadi tidak nyaman tetapi setidaknya akan mengurangi tekanan dari kedua belah 
pihak. 
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Pertanyaan 2: 

Jika konflik terjadi antara pengawas dan karyawan sementara pimpinan yg menjadi atasan 
karyawan tidak mempunyai cukup keberanian untuk bertindak tegas dan berkomitmen.  

Apa yg bisa dilakukan pada situasi yg tidak sehat dimana semua karyawan tidak mau bekerja 
sementara klien tetap harus dilayani? 

Jawab: 

Menjawab pertanyaan mbak Harlina, kalau kita melihat bahan yang sudah saya sampikan 
diatas. Ini lebih berkaitan dengan lemahnya kepemimpinan, artinya bisa terjadi karena 
karakter beliau yang kurang tegas dan kurang berani menghadapi konflik. Berdasarkan 
pengalaman saya melakukan assessment memang tidak semua orang mampu, kompeten 
dan bisa menjadi pimpinan, walaupun ia punya prestasi dibidang tertentu. Sehingg akalau 
dipaksanakan bisa jadi perusahaan memaksakan seseorang untuk menjadi pemimpin atau 
bisa disebut "atasan karbitan". 

Fenomena ini sekarang sudah mulai di kurangi dengan pembagian karier, ada yang cocok 
untuk memimpin orang lain tetapi ada juga yang cocok kerja sebagai spesialis yang tidak 
harus mengatur orang lain. 

Menghadapi masalah ini tentunya tidak mudah karena karakter seseorang dalam memimpin 
tidak mudah di rubah dalam waktu singkat. Tapi saran saya kita perlu lebih  mengedepankan 
komunikasi dengan karyawan dan juga kita harus tetap menjaga wibawa atasan kita karena 
karyawan jug akan melihat kualitas kita. jika karyawan menganggap kita bisa dipercaya 
maka kita lebih mudah meminta mereka bekerja baik demi kepentingan klien. 

Hati hati juga dengan kekecewaan kita pada atasan yang kadangkala tersampaikan pada 
karyawan, karena ini menjadi bahan bakar untuk karyawan semakin memberontak. Kuncinya 
ada pada kebijaksanaan kita dalam menanggapi konflik dimana Anda harus menjadi 
peredam konflik tersebut tidak semakin membesar. 

 

Pertanyaan 3: 

Beberapa waktu lalu, saya ngobrol dengan pimpinan saya. 

Beliau bilang, saya termasuk kaku dalam memegang pedoman. Dalam hal ini adalah pedoman 
pelaksanaan pengadaan dalam perusahaan. Perlu sedikit fleksibel. Di satu sisi, saya sepakat 
untuk lebih fleksibel terhadap pedoman, namun di sisi lain tertib administrasi, audit, juga harus 
dipegang teguh. 

1. Bagaimana kita bisa fleksibel namun tetap dalam kerangka yang benar?  

2. Seringkali saya suka sesuatu yang detail, dan idealis, namun dalam tim tidak bisa memaksakan 
hasil seperti apa yang kita inginkan/maksud, sehingga seolah menjadi "cerewet" bagaimana biar 
lebih halus tapi tetap mendapat hasil yang baik? 
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Jawab: 

Kadangkala kepribadian kita seringkali disalah pahami tetapi hal ini wajar saja, kalau dalam 
teori kepribadian ada 4 tipe utama yang banyak dikenal orang lain : Tipe Dominan, Inflence, 
Steadiness dan Compliance. Kalau saya boleh menilai Anda termasuk tipe compliance yang 
taat pada prosedur dan menurut ukuran organisasi Anda tepat diposisi saat ini. 

Hanya memang kita perlu belajar untuk memahami big picture-nya karena bussines is 
bussines. Kita harus  sedikit memberikan ruang untuk fleksibilitas untuk membuat proses 
nya lebih lancar. Mungkin sulit bagi tipe compliance untuk mengatasi tekanan atasan, 
namun prinsip kita, selama fleksibilitas ini tidak mengarah pada kecurangan. 

Kalau mengenai cara mempertahankan sikap ideal tetapi bisa diterima oleh orang lain 
tentunya lebih pada caranya. Ketegasan tidak selalu berakhir dengan konflik asal dalam 
ketegasan kita ucapkan mohon maaf, cara yang empati dan tetap memeprikan penjelasan 
yang rasional. Ada 2 kemungkinan orang akan memahami atau Anda dianggap orang yang 
kaku. Tapi itu resiko bekerja yang harus diterima ketika kita bekerja dengan baik. 

Pada akhirnya kita tidak bisa membuat semua orang senang. 

Perlu kesabaran bahwa suatu hari akan ada orang / atasan yang akan melihat potensi idealis 
Anda terlihat, menurut saya jangan mengendorkan sikap sikap positif yang kita miliki karena 
pada saat ini kita akan dihargai. 

 

Pertanyaan 4: 

Apa penyebab office politic? 

Dan bagaimana kah menciptakan politik office yang positif ? 

Apakah terdapat pengelompokan karakter pemain office politic ? 

 

Jawab: 

Dari bahan materi yang saya sudah sampaikan penyebab office politic ada 3:  

1. karakter individu yang mungkin ketika masuk bekerja sudah membawa sifat 
buruknya yang tersembunyi dan muncul karena terpicu lingkungan kerja yang cocok 
dengan sifatnya yang doyan berpolitik. Ini yang agak sulit karena jenis pribadi ini 
memang senang dengan intrik, konflik, kehebohan dan selalu menebarkan aura 
negatif. Dari penelitian secara umum orang jenis ini sekitar 5-10 % diperusahaan dan 
bisa semakin besar jika lingkungan kerja yang tidak kondusif. 

2. Pembiaran, kalau ini berkaitan dengan kurangnya concern perusahaan terhadap ilmu 
ilmu perilaku sehingga perusahaan hanya sibuk kerja... kerja.... kerja tetapi tidak peka 
terhadap perilaku negatif yang muncul. Pembiaran sama dengan rumput ilalang di 
kebun yang semakin lama akan merusak tanaman utama. Perlahan tapi mematikan. 
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3. Kepemimpinan yang lemah, kurangnya ketegasan dan keberanian atau atasan yang 
kurang PD membuat office politic tumbuh subur. 

Mengenai pengelompokan karakter dibagi menjadi 3:  

1. Korban office politic yang terlihat apatis. 
2. Penghindar office politic yang seringkali tidak mau terlibat diberbagai diskusi dan 

cenderung  cuek dan menghindar. 
3. Tipe yang aktif sebagai pelaku office politic yang bangga melihat suatu isu 

berkembang. 

 

Pertanyaan 5  

1. Bagaimna cara mengingatkan owner supaya bersikap profesonal dalam mengambil kebijakan, 
tanpa di ikutin dengan emosi? 

2.Bagaimna sikap dan prilaku  kita apabila ada salah satu temen, saudara atau karyawan yang 
hidupnya individualisme? 

 

Jawab: 

Pertanyaan 1: Ini yang tidak mudah jika berhadapan dengan owner, karena owner tetap 
owner yang punya otoritas, power, ego yang seringkali berdampak terhadap kinerja kita. 
Namun kabar baiknya yang paling mempengaruhi sikap atasan ternyata adalah egonya. Ego 
dalam psikologi adalah harga diri yang bisa berkonotasi positif karena diperlukan untuk 
jabatan tertentu namun ego yang sudah ditambahkan menjadi egois lah yang sudah masuk 
diranah negatif. 

Cara kita mengingatkan adalah memahami bagaimana ego berfungsi. 

1. Ego akan bersikap defensif terhadap ancaman. 
2. Ego kadangkala merendahkan orang lain dan meninggikan dirinya. Sehingga kita 

tetap perlu mengingatkan dengan memposisikan beliau dengan hormat tetapi kita 
tetap lugas nyatakan pendapatnya. 

Pertanyaan 2: Sikap terhadap rekan kerja yang individual tentunya perlu memahami 
mengapa ia bersikap individual, apakah memang karakternya atau pengaruh lingkungan. 
Jika karakternya bisa jadi memang rekan Anda orang yang individualis sehingga ia memang 
cuek terhadap lingkungan. Jika akhir akhir menjadi individualis bisa jadi rekan Anda 
memasuki taraf apatis. 

Biasakan orang mencontoh sikap kerjasama kita, sekalipun orang pada awalnya orang tidak 
mengacuhkan tetapi ada baiknya kita tetap memberikan contoh kerjasama yang baik. cara 
yang juga bisa dilakukan adalah membangun trust dan komunikasi, karena sikap apatis 
terjadi karena rendahnya trust dan saling percaya dan rasa curiga yang kuat. Bangun 
komunikasi yang baik nanti kita akan lihat bahwa buka tidak mau bekerja sama tetapi 
perhatian yang mereka butuhkan untuk bisa lebih peduli. 
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Pertanyaan 6 

Bagaimana kalau sudah kulturnya birokratis, pimpinannya kurang tegas / safety player dan 
didominasi oleh orang2 yang sarat dg kepentingan pribadi/kelompok? 

Jawab: 

Kultur birokrasi terbentuk dari sejarah panjang yang kadangkala dipelihara oleh berbagai 
kepentingan , sehingga tidak mudah melakukan reformasi birokrasi kecuali memang dengan 
kesadaran bahwa dunia bisnis semakin kejam dan perusahaan harus merubah pola berpikir 
manajemen dari sibuk dengan intrik didalam kearah persaingan pasar yang semakin keras 
dan berdarah darah atau adanya tekanan yang kuat dari lingkungan alias keterpaksaan. 

Untuk mendobraknya lebih pada kemampuan dan keberanian individu tertentu karena 
sebagain besar karyawan lebih mengamankan posisi nya saja (safety player). Butuh 
pimpinan tertinggi yang berani mendobrak budaya tersebut dengan konsekuensi yang 
sangat besar. 

Bukan tidak bisa merubahnya tetapi butuh:  

1. Keberanian dan idealisme. 
2. Butuh team yang berpikiran sama untuk mempengaruhi lingkungan. 
3. Dukungan top manajemen untuk melakukan perubahan budaya. 

 

Pertanyaan 7  

Dalam mengatur uang, transparansi memang sangat perlu dilakukan. Namun, di sisi lain, sangat 
bingung ketika menghadapi kepala yang menyuruh sya untuk meminimalisir pengeluaran. 
Sedangkan kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan keadaan. Jadi saya mengalami tekanan 
dari dua pihak (kepala dan staf lain) 

ketika sya menjelaskan kepada kepala, seperti yang tdak menerima. Apakah sya harus 
membiarkan hal tsb atau adakah solusi yg lbih solutif? Terima kasih. 

Jawab: 

Menjawab pertanyaan ini juga tidk mudah karena ada logika terbalik yang harus kita pahami 
artinya secara logika tidak memungkinkan tetapi bisa jadi beliau berupaya untuk 
memberikan target yang  tinggi berharap moga moga kita bisa mencapainya (efisiensi) tapi 
jika tidak bisa yang juga tidak apa apa karena beliau juga tahu hal tersebut tidak mungkin 
Anda capai. Ini model atasan yang senang melakukan uji coba dan membiarkan kita kreatif 
mengelolanya. 

Yang penting kita tahu batasannya mana yang kira kira sudah masuk ke batas tidak mungkin 
lagi, jika berdasarkan track data Anda sudah melewati batas artinya Anda hanya dilihat 
kemampuan extraordinary nya saja alias jadi bumper untuk  menghadapi staf lainnya. 
Dengan posisi Anda tentunya Anda tidak punya kemampuan untuk mengatasi hal tersebut 
kecuali menerima bahwa Anda adalah bumper bagi atasan Anda untuk mencapai targetnya 
yaitu efisiensi. 
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Keahlian Anda dalam memberikan penjelasan pada staf tentunya harus ditingkatkan lebih 
bijaksana, artinya walaupun Anda jadi bumper tapi bumper plastik yang membal bukan 
bumper besi yang keras. So buat everybody happy. 

 

Pertanyaan 8  

1. Apakah seorang pimpinan adalah etis kalo kita menerapkan office politik di perusahaannya ? 

2. Apakah 3 jalan keluar yg jd materi, itu samgat dipengaruhi oleh jumlah besar kecilnya 
karyawan.? 

Terima kasih 

 

Jawab: 

Menjawab pertanyaan 1 : jika dikatakan tidak boleh sama sekali  rasanya tidak mungkin 
karena salah satu unsur organisasi adalah perlunya sisi politis. Contoh jika ada karyawan 
yang melakukan kesalahan tentunya kita harus mengumpulkan bukti secara hati hati dari 
lingkungannya secara diam diam, ini pun sudah masuk ranah politis...dalam taraf yang 
paling sederhana. Jadi office politis secara tidak sadar kita lakukan hanya yang penting 
harus terkendali dan dalam batasan etika yang positif untuk kepentingan organisasi yang 
lebih besar. 

Kalau membicarakan etis tidaknya tentu harus tahu batasannya karena office politik yang 
tidak terkendali akan menjadi boomerang bagi perusahaan. namun dalam batasan tertentu 
kadangkala diperlukan. 

Pertanyaan ke 2 : kadangkala tidak ada pengaruh dengan jumlah karyawan tapi tergantung 
pada sikap pemimpinnya dalam menghadapi masalah tersebut. Ada perusahaan besar yang 
mampu meredam konflik dengan kekompakan para pimpinan namun ada juga perusahaan 
kecil yang karena banyak pembiaran sehingga office politic menjadi berkembang liar. 

 

Pertanyaan 9  

1. Menggaris bawahi saran office politics bahwa kita harus menciptkan lingkungan kerja yang 
relevan dengan budaya perusahaan, karyawan perusahaan telco saya mengalami kendala dalam 
masalah ini. Sebagian besar karyawan, terutama yang unit kerjanya terkait marketing dan sales, 
justru ga trrlalu antusias untuk mengikuti program adaptasi budaya yang sifatnyaa kerjaan 
[utama], namun lebih suka mengikuti kegiatan budaya perusahaan yang bentuknya berupa 
gathering, party, dan apapun yang diluar kerjaan utama. Hanya saja, produktivitas ga terlihat 
meningkat selama berbulan2. Bagaimana cara mengatasinya agar budaya perusahaan diterapkan 
lalu bisa memaksimalkan produktivitas, dengan melihat kondisi psikologi massa karyawan tsb?  
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2. Meninjau pada perlunya kewaspadaan pada sosok2 atau pihak dominan di kantor, bagaiman 
kita menyiasati sosok dominan yang jarang terlihat di kantor, tapi ia memegang kuasa besar atas 
karyawan di kantor? [Contoh: investor utama l perusahaan yang hanya bisa terhubung lewat 
telepon, keluarga direktur yang merupakan pejabat organisasi yang mensupport kantor, anak atau 
keponakan petinggi perusahaan yang tidak jadi karyawan; tapi sering memantau gerak gerik 
bawahan ayah/ibunya]. 

 

Jawab: 

Menjawab pertanyaan 1: budaya tidak tercipta dengan instant ada yang butuh waktu 
tahunan untuk berubah tergantung pada berbagai faktor. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi adalah reward & punishment yang dilaksanakan dengan tegas tanpa pilih 
kasih. Karena proses budaya untuk bisa diimplementasikan adalah ketegasan terhadap 
pelanggaran perilaku yang melanggar budaya dan pujian terhadap perilaku yang mendukung 
budaya. 

Pertanyaan 2: ini merupakan budaya yang dibangun oleh owner karena ketakutan masa lalu 
jika bisnisnya di kadalin oleh karyawannya. Tidak ada kepercayaan tetapi saling curiga dan 
ini sengaja diciptakan dan sulitnya karena ini muncul dari trauma yang ada di dalam mindset 
owner. Cara mengatasinya adalah adanya kekompakan dilevel Anda untuk tidak bereaksi 
terhadap stimulus beliau yang kadangkala di lontarkan untuk melihat siapa yang memihak 
perusahaan (beliau) dan siapa yang tidak memihak beliau. Kompak adalah tetap fokus pada 
kinerja masing - masing . Biasanya cukup ampuh untuk mengurangi perpecahan dan 
prtaktek adu domba. 

 

Pertanyaan 10  

Bgmn Cara menghadapi atau menyikapi pimpinan anak anak muda zaman now ? 

 

Jawab: 

Ini topik yang menarik karena gaya anak jaman now yang unik (aneh) yang seringkali sulit 
dipahami oleh jaman sebelumnya (gen x), artinya kita harus memperhatikan beberapa hal:  

1. Kecepatan, menjadi sesuatu yang sangat penting, baik bicara cepat, berpikir cepat 
dan bereaksi cepat. Sehingga menuntut Anda harus mengikuti gerak langkahnya. 

2. Pimpinan jaman now lebih lugas dalam berbicara kadangkala membuat kita 
tersinggung tetapi itulah budaya baru yang harus kita hadapi, artinya kita juga harus 
lebih terbiasa mendengarkan ucapan ucapan yang lugas dan sukur sukur kita juga 
harus belajar komunikasi baru yang anti baper. 

3. Kita perlu update dengan teknologi untuk mempermudah pekerjaan (menurut versi 
mereka), karena ketergantungan teknologi sangat tinggi sehingga mereka sulit lepas 
dari teknologi. Nah disini malah  generasi X punya potensi kelebihan yaitu ketika 
menghadapi masalah yang kompleks yang tidak bisa menggunakan teknologi digital. 
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dan mereka cenderung kurang senang dengan office politic sehingga pemikiran 
mereka lebih polos dalam melaksanakan proses kerja. 

 

Pertanyaan 11  

Pak mohon masukan apa yg harus saya lakukan sebagai manajer ketika : 

 

1. Atasan sya membuat kebijakan yg tidak baik/ tdk mendukung bawahan tapi atasan saya 
tersebut berpesan bahwa dlm menyampaikannya jgn bawa2 nama atasan. Kadang hal ini sering 
terjadi sehingga karyawan bawahan menganggap kebijakan ini yg membuat sya padhal yg 
menyuruh adalah atasan saya. 

 

2. Sering saya amati bahwa klo ada kabar baik untuk karyawan bawahan disampaikan scra 
langsung oleh atasan sya tetapi giliran ada kebijakan yg tdk pro dgn bawahan selalu meminta sya 
yg menyampaikan. Boleh dibilang mau tabok orang tapi pinjam tngan saya. 

Terima kasih 

 

Jawab: 

Pertanyaan 1 : ini berkaitan dengan karakter atasan yang safety player dan kebetulan Anda 
bisa jadi bumpernya, permainan ini dinamakan Good Guy Bad Guy Anda sebagai bad guy dan 
beliau jadi Good Guy. Ini bukan contoh praktek kepemimpinan yang baik karena iklimnya 
menjadi tidak sehat, seharusnya adanya kekompakan bahwa pembuat keputusan ini 
merupakan hasil diskusi Anda dan atasan, sehingga puncak tanggungjawabnya ada pada 
beliau. 

*maksudnya praktek kepemimpinan yang kurang baik 

Pertanyaan 2 : ini juga memperkuat bukti bahwa beliau menggunakan metode Good Guy Bad 
Guy...sehingga citra beliau dimata karyawan tetap jadi Mr CLEAN....sedangkan Anda 
bumper. Saran saya ketika Anda diminta untuk menjelaskan suatu kebijakan,  Anda harus 
"wise" dengan  mengatakan bahwa ini semua merupakan keputusan manajemen yang juga 
sudah diACC berdasarkan level otoritas termasuk atasan Anda. 

Hal ini tidak mudah karena berkaitan dengan karakter atasan Anda dan kalau sudah 
berkaitan dengan karakter menjadi kompleks. 
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Pertanyaan 12 

Bagaimana cara menjalin kedekatan yang baik dengan atasan kita tanpa harus menghilangkan 
sisi positifnya? Sebab selama ini sebagian orang menganggap yang dekat dengan atasannya 
adalah orang yang hanya mencari muka atau mencari aman dalam posisi/jabatannya? 

Jawab: 

Secara prinsip masalah kedekatan dengan atasan  biasanya dianggap negatif, hal ini lebih 
disebabkan oleh budaya yang salah dalam dunia kerja. Padahal tidak ada salahnya dengan 
berupaya dekat dengan atasan apa lagi  dalam konteks kerja profesional, karena selain agar 
relasi pekerjaan kita juga lebih efektif, kedekatan ini juga sebagai sarana promosi bagi diri 
kita di perusahaan tersebut.  

Untuk menyiasati agar kita tidak dianggap sedang menjilat atasan sebaiknya jaga hubungan 
kedekatan tersebut secara profesional misalnya ketika ada di depan rekan-rekan kerja Anda 
tetap Anda menunjukkan sikap hormat kepada atasan Anda namun jika ada kesempatan 
untuk Anda bisa berkomunikasi pribadi Anda bisa menunjukkan komunikasi yang lebih 
terbuka pada atasan Anda. 

 

Pertanyaan 13 

Bagaimana cara menyikapi office politics ketika karyawan lama mempunyai kuasa dan sudah 
berada di zona nyamannya dia, dia pun orang kepercayaan boss (menurut dia 😊) tetapi tiba2 
muncul orang baru yang boleh di bilang langsung menempati posisi bagus di perusahaan, si orang 
lama itu merasa posisinya tidak aman karena ada beberapa wewenang yang dialihkan ke orang 
baru, dilemanya adalah buat staff yg tadi nya atasannya itu si orang lama dan sekarang atasannya 
si orang baru, sementara di belakangnya kedua2nya itu saling berbicara tentang kejelekan satu 
sama lain ke si anak buahnya itu? terima kasih 😊  

Jawab: 

Menilik dari permasalahan yang ada, saya melihat hal ini sangat mungkin terjadi apalagi jika 
proses transfer jabatan tersebut tidak dilakukan secara terbuka oleh pihak manajemen atau 
tidak memberikan solusi bagi orang lama untuk menunjukkan prestasinya atau bahkan 
adanya penilaian tidak transparan, sehingga orang lama tentunya akan merasa tersisihkan 
dan sakit hati dan pada ujung-ujungnya berusaha untuk menjelekkan pihak lain. Namun yang 
sangat disayangkan adalah pimpinan yang baru diharapkan tidak terjebak dalam 
memberikan opini opini negatif apalagi kepada bawahannya karena hal ini akan menurunkan 
kredibilitasnya dan juga akan merusak sistem organisasi yang ada. 

 

Solusi dari saya adalah perlunya pelatihan kepemimpinan agar pemimpin yang baru mampu 
mengarahkan potensinya pada hal yang positif dan strategis , dibandingkan terjebak dengan 
intrik-intrik politik yang dibangun oleh orang lama yang merasa tersisihkan. 
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PROFIL NARASUMBER 

Drs. Andreas Imawanto, MM., Psikolog sudah 
berkarier di bidang pengembangan sumber 
daya manusia selama kurang lebih 21 tahun. 
Ia memiliki pengalaman di berbagai macam 
industri sebagai praktisi sumber daya 
manusia. Minatnya dalam mempelajari 
perilaku manusia disalurkan melalui 
pengembangan berbagai macam tools yang 
sudah  disusun sebagai alat yang membantu 
pengembangan sumber daya manusia di 
berbagai macam perusahaan. Pria yang 
akrab disapa Pak Andreas ini menempuh 
pendidikan sarjana di bidang psikologi dan 

memiliki sertifikasi sebagai seorang psikolog serta meneruskan pendidikan magister 
manajemen (MM). 

Pada tahun 2010 menjadi founder dan CEO dari PT Anugerah Nusa Dinamika atau 
AND LC yang berfokus pada pelatihan soft skill, assessment, psikotes, dan konsultan 
di berbagai macam industri baik nasional maupun multinasional seperti : PT Semen 
Indonesia, Akzo Nobel Indonesia, WWF, PT Danareksa, PT Mattel Indonesia dan 
berbagai macam industri lainnya. 

Sebagai trainer ia lebih senang untuk memberikan materi yang aplikatif sesuai 
dengan kondisi perusahaan dan industri di Indonesia pada umumnya.  Contoh-
contoh yang diberikan olehnya sangat mudah diaplikasikan dan mudah dipahami. Ia 
sangat fokus dalam bidang work improvement yaitu bagaimana memberikan 
pembekalan bagi karyawan untuk mencapai produktivitas tertingginya. 
Beberapa tools yang sudah dikembangkan adalah: 

1. Work Quality Performance, yaitu suatu tools yang bertujuan untuk 
mengukur performance seseorang secara objektif. 

2. Values Card, kartu untuk mengevaluasi nilai personal dan organisasi sehingga 
diperoleh keselarasan kerja. 

3. Coaching Card, kartu-kartu untuk membantu atasan dalam melakukan proses 
coaching yang sistematis. 

4. Progresive Interview Card, kartu yang dibuat untuk membantu atasan dalam 
melaksanakan proses interview terstruktur. 

5. Time Management Simulasi dan model studi kasus yang digunakan untuk 
mengukur pengelolaan waktu yang efektif. 

6. Competency Level, Konsep karier yang harus dibangun seseorang agar dapat 
melalui karier dengan efektif. 

https://and-lc.com/
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7. Re-Com-Dis, metode untuk mengukur dan mengevaluasi strategi komunikasi 
dalam perusahaan. 

8. Plant Simulation , metode simulasi shopfloor yang disimulasikan dengan kondisi 
pabrik 

dan beberapa tools yang masih dalam taraf pengembangan. 

Waktu luangnya banyak diisi dengan mempelajari berbagai macam hal baik 
masyarakat maupun di komunitas. Berbagai macam bidang menjadi bahan 
bacaannya setiap saat dan ia berharap juga dengan pengetahuan yang dimilikinya 
bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan pada umumnya dan individu pada 
khususnya dalam rangka mengembangkan potensi mereka secara optimal. 
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PROFIL MODERATOR 

Afif Luthfi, S.I.Kom., CI, C.NLP atau biasa disapa dengan Kang 
Afif adalah trainer dan inspirator di bidang komunikasi, 
kepemimpinan dan service excellence selama delapan tahun. 
Perusahaan yang telah menggunakan jasanya terdiri dari 
instansi pemerintah, perusahaan multinasional, BUMN, dan 
swasta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti: 
NIKE, PT Semen Indonesia, Freeport, PT HM Sampoerna Tbk, 

ISUZU, SUZUKI, Danareksa, perbankan, dan lainnya. 

Selain itu, ia terlibat di dalam proyek untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 
dan pelayanan prima di jajaran Polda Jabar. 

Ia menamatkan pendidikan sarjana dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas 
Padjadjaran dan memulai karier sebagai konsultan dan instruktur hipnoterapi dari 
The Indonesian Board of Hypnotherapy (IBH) dan NFNLP Florida, USA. Di sela-sela 
kegiatannya, ia kerap kali diundang sebagai pembicara seminar publik, host dan 
master of ceremony. 

Berbagai penghargaan telah diraihnya di antaranya sebagai sebagai finalis di ajang 
kompetisi bergengsi Duta Bahasa Jawa Barat pada 2009 dan meraih Duta Bahasa 
Berprestasi pada 2012. Pada tahun yang sama, ia mendirikan MAESTRO Public 
Speaking Club sebagai wadah komunitas bagi pemuda yang ingin meningkatkan 
kemampuan berbicaranya di depan publik. 

Selama dua tahun, ia juga pernah menjadi narasumber program motivasi di 
Ninetyniners Radio 100 FM Bandung dan Radio Paramuda 93.7 FM Bandung. Tidak 
hanya aktif di atas panggung, ia juga telah menulis dua buah buku: “Pelangi 
Sepertiga Malam” dan “Maestro Public Speaking”. 

Saat ini ia aktif bersama AND Learning and Coaching, sebuah perusahaan 
pengembangan SDM di ranah training, coaching, HR Consulting, psychotest, dan 
assessment. Ia juga menjadi faculty member dari Training Institute of Indonesia yang 
fokus melayani pelatihan competency based, bergelar dan tergabung dalam 
Indonesian Black Belt Trainer Association (IBBTA). 

Sertifikasi yang pernah diikutinya antara lain: 
1. Certified Hypnotist from The Indonesian Board of Hypnotherapy (IBH). 
2. Certified Hypnotherapist from The Indonesian Board of Hypnotherapy (IBH). 
3. Certified Instructor from The Indonesian Board of Hypnotherapy (IBH). 
4. Certified NLP Practitioner International from National Federation of NLP (NFNLP) United States of 
America, Florida. 
5. Certified Professional HR Transformation with NLP from HRNLP Indonesia. 
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