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Abstraksi 
 

Peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi tidak 
hanya sekedar administratif tetapi justru lebih mengarah pada bagaimana 
mampu mengembangkan potensi sumber daya manusia agar menjadi 
kreatif dan inovatif. Konsekuensinya, organisasi memerlukan sumber daya 
manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang unik sesuai dengan 
visi dan misi organisasi. Pengembangan SDM berbasis kompetensi 
dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan 
sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. 

Tulisan ini mencoba menguraikan konsep pengembangan insentif 
dalam upaya meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Melalui kajian 
konseptual ini diharapkan mampu menjadi trigger bagi para pengambil 
keputusan dalam organisasi untuk memaksimalkan potensi sumber daya 
manusia yang ada sehingga berkontribusi secara positif bagi pencapaian 
tujuan organisasi. 

Berdasar kajian konseptual ini insentif dapat menjadi pendorong 
(motif) bagi para pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan 
demikian perlu pengembangan system insentif yang baik dengan 
mempertimbangkan aspek standarisasi, mekanisme pemberian, serta 
varian system insentif yang akan diberikan. 
 
Kata kunci : incentive, motivasi, kinerja sdm 

 

Pendahuluan 

Keberadaan manusia dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital. 

Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja di 

dalamnya.  

Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut kemampuan mereka 

dalam menangkap fenomena perubahan tersebut, menganalisa dampaknya terhadap 

organisasi dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi kondisi tersebut. 

Menyimak kenyataan diatas maka peran manajemen sumber daya manusia 

dalam organisasi tidak hanya sekedar administratif tetapi justru lebih mengarah 

pada bagaimana mampu mengembangkan potensi sumber daya manusia agar 

menjadi kreatif dan inovatif.  
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Seiring dengan persaingan yang semakin tajam karena perubahan teknologi 

yang cepat dan lingkungan yang begitu drastis pada setiap aspek kehidupan 

manusia maka setiap organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang 

mempunyai kompentensi agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan 

bernilai.  

Dengan kata lain organisasi tidak hanya mampu memberikan pelayanan yang 

memuaskan (customer satisfaction) tetapi juga berorientasi pada nilai (customer 

value). Sehingga organisasi tidak sematamata mengejar pencapaian produktifitas 

kerja yang tinggi tetapi lebih pada kinerja dalam proses pencapaiannya. Kinerja 

setiap kegiatan dan individu merupakan kunci pencapaian produktivitas. Karena 

kinerja adalah suatu hasil dimana orang-orang dan sumber daya lain yang ada 

dalam organisasi secara bersama-sama membawa hasil akhir yang didasarkan pada 

tingkat mutu dan standar yang telah ditetapkan. 

Konsekuensinya, organisasi memerlukan sumber daya manusia yang memiliki 

keahlian dan kemampuan yang unik sesuai dengan visi dan misi organisasi. 

Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil 

yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang 

telah ditetapkan. Kompentensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk 

melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannnya dalam 

organisasi yang relevan dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki. Kompetensi yang dimiliki karyawan secara individual harus mampu 

mendukung pelaksanaan strategi organisasi dan mampu mendukung setiap 

perubahan yang dilakukan manajemen. Dengan kata lain kompentensi yang dimiliki 

individu dapat mendukung system kerja berdasarkan tim. 

Para praktisi manajemen sepakat bahwa salah satu alat yang masih dianggap 

efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi adalah sistem kompensasi, baik 

langsung maupun tidak langsung.  Hal ini mencerminkan bahwa suatu organisasi 

akan memiliki kinerja baik, apabila (salah satunya) sistem kompensasi yang sesuai 

dengan harapan sumberdaya manusia di dalamnya.   

Sistem kompensasi yang berlaku umumnya diatur melalui peraturan 

pemerintah, sehingga sulit diintervensi. Berkait dengan kondisi ini, selanjutnya 
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tulisan ini mencoba mengkaji sistem insentif yang diterapkan di lembaga 

pemerintahan dengan rumusan permasalahan adalah sebagai berikut bagaimana 

system kompensasi dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kinerja 

sumber daya manusia dalam organisasi ? 

Pembahasan 

Pengertian dan Tujuan Kompensasi 

Menurut Dessler (1997), kompensasi merupakan semua bentuk upah atau 

imbalan yang berlaku bagi pegawai dan muncul dari pekerjaan mereka.  

Secara garis besar kompensasi terdiri dari dua komponen, yakni (1) 

pembayaran keuangan langsung (direct payment) dalam bentuk gaji, upah, 

insentif, komisi dan bonus, dan (2) pembayaran tidak langsung (indirect 

payment) dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan liburan.  

Dessler (1997), lebih lanjut menyatakan bahwa ada dua cara utama dalam 

melakukan pembayaran keuangan langsung kepada karyawan, yakni 

pertama pembayaran berdasarkan waktu dan kinerja.  Pada umumnya 

organisasi membayar karyawannya berdasarkan waktu yang mereka 

gunakan di tempat kerja.  Sebagai contoh, para pekerja kasar biasanya 

dibayarkan upah per jam atau per hari (kerja harian).  Selain upah atau gaji 

yang dibayarkan per jam atau per hari, organisasi juga memberikan gaji 

berdasarkan bulanan.  Gaji bulanan ini biasanya diberikan kepada para 

manager, sekretaris atau pegawai profesional lainnya.  Kedua, pembayaran 

keuangan yang langsung dikaitkan dengan kinerja atau biasa dikatakan 

membayar kinerja.  Contoh dari pemberian kompensasi langsung ini, yaitu 

dengan memberikan komisi yang dikaitkan dengan peningkatan produksi 

(penjualan) dan sebagainya. 

Amstrong dan Murlis (1994) secara spesifik mendefinisikan sistem 

penggajian sebagai suatu proses kegiatan dalam menentukan tingkat 

penggajian staf, memonitornya dan sekaligus mengendalikannya.  Sampai 

saat ini belum ada teori atau ilmu yang pasti memberi acuan tentang 

pemberian gaji atau upah.  Hal ini disebabkan masalah penggajian 

menyangkut pada dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan 
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pegawai dan perusahaan, dan sifatnya sangat kondisional.  Pertentangan ini 

mau tidak mau harus dihadapi oleh semua perusahaan atau organisasi.  

Oleh karenanya perusahaan atau organisasi tersebut dituntut untuk 

berupaya mempersempit atau memperkecil pertentangan tersebut sehingga 

tidak menghambat kegiatan operasionalnya. 

Secara komprehensif sistem penggajian dapat diartikan sebagai upaya 

untuk mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan 

organisasi untuk menarik, menahan dan memotivasi pegawai yang 

berkualitas serta untuk mengendalikan biaya pembayarannya (Mitchel, 

1994).  Secara khusus Sherman dan Bahlander (1992) menerangkan bahwa 

sasaran dari penggajian adalah :  

(1) Untuk memberi imbalan kepada pegawai yang berprestasi, 

(2) Untuk memberi daya saing dalam pasar tenaga kerja, 

(3) Untuk mempertahankan pegawai dengan gaji yang layak, 

(4) Untuk memberi motivasi kepada pegawai untuk berprestasi, 

(5) Untuk mengendalikan anggaran biaya, 

(6) Untuk mengikat pegawai pegawai baru, 

(7) Untuk mengurangi perputaran pegawai yang tidak perlu. 

Berkaitan dengan sistem kompensasi ini, Stoner (1982) menyatakan 

empat alasan mengapa organisasi menerapkan sistem kompensasi.  Keempat 

alasan tersebut ditujukan agar pegawai dapat memberikan kontribusi positif 

bagi efektivitas organisasi.  Adapun keempat alasan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

(1) kompensasi dapat menarik calon-calon pegawai yang berkualitas.  

Semakin banyaknya pelamar yang mendaftar, akan memberikan 

kesempatan kepada perusahaan untuk mengadakan seleksi yang lebih 

ketat, sehingga hanya karyawan yang paling memenuhi syaratlah yang 

diterima.  Bekerjanya pegawai yang berkualitas ini, pada dasarnya 

organisasi telah menarik seorang pegawai yang berpotensi untuk 

memiliki produktivitas tinggi, yakni kemungkinan untuk mampu 

menghasilkan kinerja yang tinggi dibandingkan pelamar lain yang tidak 
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diterima.  Dengan sedikitnya jumlah pegawai yang diterima ini secara 

langsung organisasi telah menekan sedikit total biaya organisasi yang 

diperuntukkan bagi pegawainya, sehingga organisasi berpeluang untuk 

mencapai keuntungan yang luar biasa. 

(2) Mempertahankan karyawan yang ada sekarang.  Jika sistem 

kompensasi yang diterapkan kurang kompetitif, maka banyak karyawan 

yang memiliki kompetensi tinggi (potensial) akan keluar untuk mencari 

pekerjaan lain yang memberikan kompensasi yang lebih baik.  Oleh 

karena itu, sistem kompensasi yang baik akan membantu manajemen 

untuk memberikan kebijakan terhadap struktur penggajian yang 

setara/sesuai (equity) dan penyediaan manfaat yang menarik, sehingga 

karyawan tidak tertarik untuk keluar. 

(3) Memberikan insentif yang mampu memotivasi pegawai dalam 

meningkatkan kualitas kerjanya (kinerja).  Pemberian insentif ini 

merupakan suatu bentuk penghargaan (reward) atas prestasinya, dan 

dengan insentif ini ternyata dapat meningkatkan produktivitas.  Melalui 

pemberian insentif ini, memungkinkan antar karyawan untuk saling 

berlomba untuk meraih level yang sama dengan rekan lainnya dalam 

pencapaian produktivitas, sehingga secara keseluruhan akan 

menyebabkan kenaikan produktivitas organisasi. 

(4) Mengendalikan biaya program kompensasi yang baik dapat memotivasi 

karyawan pada tingkat biaya yang layak.  Tanpa adanya program 

kompensasi yang baik, organisasi mungkin akan membayar lebih tinggi 

dari yang seharusnya (overpaid) atau bahkan lebih rendah dari yang 

seharusnya (underpaid).  Oleh karena itu, dengan sistem kompensasi 

yang baik, kedua kemungkinan ini dapat dihindari. 

 
    2. Kompensasi Sebagai Alat Motivasi 

Sistem kompensasi juga berpotensi sebagai salah satu sarana 

terpenting dalam membentuk perilaku dan mempengaruhi kinerja. 

Namun demikian banyak organisasi mengabaikan potensi tersebut 
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dengan suatu persepsi bahwa “kompensasi tidak lebih sekadar a cost 

yang harus diminimisasi”. Tanpa disadari beberapa organisasi yang 

mengabaikan potensi penting dan berpersepsi keliru telah 

menempatkan sistem tersebut justru sebagai sarana meningkatkan 

perilaku yang tidak produktif atau counter productive. Akibatnya 

muncul sejumlah persoalan personal misalnya low employee 

motivation, poor job performance, high turn over, irresponsible 

behaviour dan bahkan employee dishonestry yang diyakini berakar dari 

sistem kompensasi yang tidak proporsional. 

Menurut Handoko, “Faktor pendorong penting yang menyebabkan 

manusia bekerja adalah adanya kebutuhan dalam diri manusia yang 

harus dipenuhi (Handoko, 2003, p.30)” Dengan kata lain, berangkat 

dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja 

dengan menjual tenaga, pikiran dan juga waktu yang dimilikinya 

kepada perusahaan dengan harapan mendapatkan kompensasi 

(imbalan). 

         Dubrin (1990) menyatakan bahwa kinerja (performance) 

seorang karyawan merupakan hasil perkalian antara kemampuan 

(ability) dengan motivasi.  Kemampuan ditentukan oleh keahlian (skill), 

teknologi yang tersedia dan pengetahuan tentang kinerja yang 

diperlukan oleh pekerja (role clarity).  

         Motivasi seorang pegawai dapat bertambah atau berkurang 

tergantung kepada faktor-faktor pendorong motivasi seperti tuntutan 

kebutuhan, harapan, penghargaan, kepuasan dan kesesuaian antara 

tugas dan kemampuan.  Selain hal tersebut, secara inheren sistem 

kompensasi juga dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai.  

Hubungan antara kebutuhan (needs), dorongan (drive), tindakan 

(action) dan kepuasan disajikan pada Gambar 1. 



PENGEMBANGAN SISTEM INSENTIF DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA  
 66  

 

Gambar 1. Hubungan antara Kebutuhan, Dorongan, Tindakan dan Kepuasan 
(Sumber : Dubrin, 1990) 

          

       3. Hubungan Antara Sistem Kompensasi dan Kinerja 

Umumnya, para pegawai atau karyawan mengharapkan bahwa 

kinerja mereka akan berhubungan atau berkorelasi dengan imbalan yang 

diperoleh dari organisasi.  Simamora (1995) mengemukakan hubungan yang 

dirasakan tersebut dapat ditinjau berdasarkan langkah-langkah yang diawali 

yaitu para pegawai/karyawan menentukan pengharapan-pengharapan 

mengenai kompensasi yang diterima apabila level kinerja tertentu dicapai. 

Pengharapan-pengharapan tersebut kemudian akan menentukan tujuan dan 

tingkatan kinerja di masa yang akan datang.  Selanjutnya, para 

pegawai/karyawan yang mencapai level kinerja yang diinginkan 

mengharapkan level kompensasi tertentu. Kemudian, pihak manajemen 

mengevaluasi dan memberikan imbalan terhadap pencapaian level kinerja 

dan level kompensasi tersebut. 

Pada langkah selanjutnya, para pegawai atau karyawan mempertimbangkan 

hubungan antara kinerja yang telah diberikan kepada organisasi dengan 

imbalan yang diterima, dan kesetaraan akan hubungan tersebut.  Sebagai 

langkah terakhir dari proses ini, pegawai/karyawan perlu menentukan 

tujuan-tujuan dan pengharapan berdasarkan pengalaman sebelumnya di 

dalam organisasi.  Apabila pegawai atau karyawan melihat bahwa kerja keras 

dan kinerja yang unggul diakui dan diberikan imbalan oleh organisasi, 

mereka akan mengharapkan hubungan seperti itu berlanjut di masa depan.  

Dengan demikian, para pegawai/karyawan akan menentukan level kinerja 

Needs
(Kebutuhan)

Satisfaction
(Kepuasan)

Action
(Tindakan)

Drive
(Dorongan)
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yang lebih tinggi mengharapkan level kompensasi yang lebih tinggi. 

Sebaliknya, apabila karyawan atau pegawai memperkirakan hubungan yang 

lemah antara kinerja dan imbalan maka mereka mungkin akan menentukan 

tujuan-tujuan minimal untuk mempertahankan kinerja mereka, tetapi tidak 

melihat perlunya untuk menonjol dalam posisi-posisi mereka.  

Untuk lebih memperjelas mengenai hubungan antara sistem 

kompensasi dengan kinerja, secara ringkas dapat dilihat melalui gambar 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Hubungan Antara Imbalan (Kompensasi) Yang Diterima 
Pegawai/Karyawan Dengan Kinerja Pegawai/Karyawan. 
 

Simamora (1995) mengemukakan bahwa agar para karyawan atau 

pegawai merasa bahwa imbalan (kompensasi) dikaitkan dengan kinerja, 

maka terdapat dua kondisi yang harus dipenuhi, yaitu pertama, hubungan 

antara kinerja dan imbalan harus kelihatan dengan jelas pada anggota-

anggota organisasi.  Kedua, tingkat kepercayaan yang memadai haruslah 

ada antara para pegawai/karyawan dengan manajemen organisasi.  

Kepercayaan adalah prasyarat yang perlu untuk sifat-sifat motivasional dari 

sistem kompensasi.  Karena, apabila pegawai/karyawan tidak mempercayai 

bahwa manajemen sungguh-sungguh memberikan imbalan yang dijanjikan 

untuk kinerja yang efektif, para pegawai/karyawan tidak akan terdorong 

untuk bekerja secara efektif.  Oleh karena itu, penggunaan program atau 
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sistem insentif dalam upaya meningkatkan kinerja membutuhkan kaitan yang 

jelas dan terlihat antara kinerja dan kompensasi serta iklim kepercayaan 

antara orang-orang yang bekerja dan orang-orang yang memberikan 

imbalan. 

Untuk memperjelas keterkaitan konsepsi di atas, cukup menarik 

dipaparkan di sini tentang kasus actual yang terjadi pada lembaga berikut.  

Tiga Direktur SDM di perusahaan pertambangan terkemuka di 

Indonesia sepakat bahwa kompensasi menjadi alat untuk meningkatkan 

kinerja sumber daya manusia. Kompensasi yang diberikan sangat bervariasi 

baik dari segi jenis, waktu pemberian, nilai nominal secara materi dan non 

materi, maupun kepada siapa kompensasi akan diberikan. 

Kebijakan pemberian kompensasi termasuk di dalamnya berupa 

insentif dalam rangka mempertahankan sumber daya yang ada. Kebijakan ini 

ditempuh oleh manajemen, karena di sector pertambangan terjadi 

kelangkaan sumber daya manusia. Akibatnya, sering terjadi bajak-membajak 

sumber daya yang berkualitas. 

Untuk menghindari hal tersebut, pemberian kompensasi menjadi 

kebijakan yang strategis dalam rangka mempertahankan sumber daya 

tersebut. Namun, para direktur tersebut mengakui, bahwa sebenarnya 

pemberian insentif dan kompensasi dalam rangka meningkatkan kualitas 

kinerjanya. 

Pada kasus lain, dalam organisasi yang lain, pemberian insentif tidak 

secara otomatis dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
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Pada kasus ini, sumber daya manusia telah lama berada dalam kondisi 

kurang dihargai secara material oleh organisasi. Implikasinya, berapapun 

insentif yang diberikan belum mampu merubah kinerja secara signifikan. 

Untuk mengatasi kondisi di atas dan dalam konteks agar insentif tetap 

memberi pengaruh terhadap kinerja pegawai, maka perlu system 

pengawasan. System pengawasan ini dilakukan untuk menjaga karyawan 

yang mendapatkan insentif agar tetap berkinerja yang lebih baik. 

          Penutup 

Masalah kompensasi selalu mendapat perhatian besar dari setiap 

karyawan. Hal ini disebabkan karena kompensasi merupakan sumber 

pendapatan, merupakan penerimaan yang diperoleh karena pendidikan dan 

keterampilan yang dimilikinya, menunjukkan kontribusi kerja mereka, dan 

merupakan salah satu elemen kepuasan kerja. Kepuasan terhadap 

kompensasi yang diterima dari seorang karyawan merupakan elemen utama 

terciptanya kepuasan kerja karyawan tersebut. Artinya, semakin puas 

seorang karyawan terhadap kompensasi yang diterimanya, maka akan 

semakin puas karyawan tersebut terhadap pekerjaannya, begitu pula 

sebaliknya. Sedangkan elemen utama yang akan mempengaruhi kepuasan 

karyawan terhadap kompensasi yang diterimanya adalah keadilan yang 

dirasakannya terhadap kompensasi yang diterimanya tersebut. 

Suatu organisasi menarik dan mempertahankan karyawannya hanya 

dengan satu tujuan yaitu mencapai tujuan organisasi melalui prestasi 

kerja para karyawan tersebut. Oleh karena itu sistem kompensasi harus 

didisain untuk menghargai perilaku karyawan yang memberi kontribusi 

terhadap pencapaian tujuan organisasi. Akan tetapi hal ini sulit dilakukan 

karena tujuan mereka bukan semata-mata mendapatkan kompensasi yang 

didasarkan pada prestasi kerja saja. Para karyawan mengharapkan lebih 
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dari sekedar itu yaitu adanya keadilan dan keterbukaan dari metode dan 

proses implementasi dari sistem kompensasi tersebut. 

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila terdapat pendapat bahwa 

keadilan merupakan jantungnya sistem kompensasi. Untuk mewujudkan 

eadilan ini maka program kompensasi harus didisain dengan 

mempertimbangkan baik kontribusi karyawan maupun kebutuhan 

karyawan. Hal ini bukan berarti bahwa kompensasi yang diberikan oleh 

suatu perusahaan harus berjumlah banyak (secara nominal). Perusahaan 

yang memberikan kompensasi secara berlebihan kepada karyawan akan 

dapat mencelakai diri perusahaan maupun karyawannya. Kompensasi 

yang berlebihan tersebut akan mengakibatkan menurunnya daya saing 

perusahaan, kecemburuan antar karyawan maupun ketidaknyamanan 

dalam diri karyawan itu sendiri. 

Saling bersaing memberikan kompensasi juga bukanlah hal yang 

dilarang. Hal tersebut diperbolehkan asal dengan cara yang benar dan 

tanpa ada satu pihak yang dicurangi. Kompensasi tentunya juga diberikan 

pada tenaga kerja yang mempunyai keahlian sehingga membuat 

perusahaan merasa bangga dan sayang untuk melepasnya. Oleh karena 

itu banyak perusahaan yang menginginkan tenaga kerja seperti itu. 
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