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A. Membangun Komunikasi 

1. Pembentukan Harapan Karyawan 

a.Menerapkan Perubahan 

• Mengapa Kita Harus Brubah? 

• Rencana Perubahan yang Bagaimana? 

• Bagaimana Perubahan Itu Akan Berpengaruh 
Pada Saya? 

• Apa Yang Diharapkan Dari Saya? 

• Bagiaimana Perubahan Itu Berkembang? 

b. Menetapkan Tugas Manajemen 

 

 



2. Pemahaman Komunikasi 
a. Komunikasi Vertikal kebawah 
b.  Komunikasi Vertikal keatas 
c.  Komunikasi Horizontal  
d.  Konunikasi diagonal 
 
 
 

3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Komunikasi 
a. Jabatan 
b. Tempat 
c. Alat Komunikasi 
d. Kepadatan Kerja 
 



4. Mengemunikasikan Arah strategi Perusahaan 

a. Kesenjangan Komunikasi 

b. Misi dan Tujuan yang Jelas 

c. Visi sebagai Suatu Skenario Masa Depan 

d. Nilai dan Kepercayaan  

e. Membangu Pemahaman yang Lebih Dalam 

f. Melibatkan Karyawan Dalam 
Mengemunikasi Strategi 



5. Penjabaran Strategi ke dalam Tujuan Perusahaan 
 
a. Mata rantai dalam proses perencanaan 

• Sasaran-sasaran, program, dan proses yang strategis 
• Pengoperasian perencanaan dan tujuan 
• Perencanan kinerja unit atau perorangan 

 
b. Menetapkan Hasil 

• Semakin jelas gagasan yang akan anda coba raih, semakin 
besar kesempatan yang akan anda raih 

• Secara sederhana, dengan memiliki sasaran, orang cenderung 
fokus melakukan pada level itu 

• Bukan itu yang anda lakukan, tetapi apa yang  anda 
perintahkan pada seseorang, dan anda tinggal menghitung 

• Kemajuan dapat diukur hanya dengan perhatian apa yang 
seseorang coba untuk maju kedepan 



 

Prioritas dan Tujuan 
Perusahaan 

Kepuasan Pelanggan 
 

• Penuhi komitmen kita kepada para pelanggan, 
baik eksternal maupun internal 

• Tingkatkan kualitas pelayanan dengan nilai 
tambah yang disediakan perusahaan 

• Hangat dan senyum dalam melayani pelanggan 
• Raihlah standar kualitas yang maksimal 
• Jadikan pelanggan sebagai ratu dan raja 
• Kurangi waktu putaran pengiriman pada pesanan 



Efektivitas Organisasi 

• Terapkan manajemen kualitas total pada semua level, 
seluruh organisasi 

• Tingkatkan kinerja individu untuk meningkatkan kinerja 
perusahaan 

• Kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi 

• Tidak menunda pekerjaan 

• Capailah rating tertinggi (85%) pada hasil 
surveipendapat karyawan di semua unit, seluruh dunia 

• Kurangi hari-hari kerja yang hilang dan kurangi biaya 
kompensasi biaya karyawan hingga 28% 



KEMAMPUAN KEUANGAN  
 

• Capailah pengukuran keuangan 
sampai pada kuartil atas pada 
kelompok pembanding industri kita 

• Alihkan pengembalian arus tunai 
pada net 25% 

• Optimalisasi pendapatan dan 
efisien dalam pengeluaran 

• Adilkan penyediaan barang dan jasa 
berbiaya rendah dalam industri kita 

• Tingkatkan omzet penjualan selagi 
masih ada peluang 



6. Perubahan Budaya Perusahaan 

a. Budaya yang tersirat dan tersurat 

b. Mengatur Perubahan Budaya Perusahaan 

c. Pendekatan-pendekatan Perubahan Perilaku 

 

7. Kepemimpinan 

a. Peranan Pemimpin Dalam Penyesuaian Harapan 

b. Kualitas Kepemimpinan 

 



B. Membangun Disiplin Kerja 

• Dalam menjalankan setiap aktivitas atau 
kegiatan sehari-hari, masalah disiplin sering 
didefinisikan dengan tepat, baik waktu 
maupun tempat. 

• Apapun bentuk kegiatan itu, jika dilaksanakan 
dengan tepat waktu tidak pernah terlambat, 
maka itu pula yang dikatakan tepat waktu. 

• Demikian pula dengan ketepatan tempat, jika 
dilaksanakan dengan konsekuen, maka 
“predikat” disiplin tersebut telah merasuk 
kedalam jiwa seseorang. 



• Begitu banyak orang, baik secara probadi maupun secara 
kelompok, yang belum, bahkan, tidak mengindahkan 
kedisiplinan ini. 

• Kekurangan displin didalam manajemen suatu perusahaan 
juga dapat mengakibatkan kerugian bahkan jatuhnya 
perusahaan itu sendiri. 

• Didalam kesemerautan dan kemacetan berlalu lintas di kota-
kota besarpun tidak lepas dari pengaruh kedisiplinan ini. 

• Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang 
terpenting. Semakin baik disiplin karyawan pada sebuah 
perusahaan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. 

• Sebaliknya, tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit bagi 
sebuah perusahaan mencapai hasil yang optimal 



• Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab 
seseorang terhadap tugas-tugas yang diberkan kepadanya. Hal ini 
mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujutnya tujuan 
perusahaan, karyawan, serta masyarakat pada umumnya. 
 

• Suatu pertanyaan yang harus dijawab:  

     Disiplin itu harus dimulai dari mana?   

- Dari rumah atau dari sekolah?  
- Dari atasan atau dari bawahan?   
- Dari dalam atau dari luar Perusahaan?   
- Sejak muda atau setelah tua?  
- Sejak diterima sebagai karyawan atau menunggu setelah menjadi 
manajer/pemimpin atau menunggu pensun?   
- Pertanyaan sederhana ini tentu harus dicari jawabannya. 



• Guna mewujudkan tujuan 
perusahaan, yang pertama 
harus segera dibangun dan 
ditegakkan di perusahan 
tersebut adalah 
kedisiplinan karyawannya.  

• Jadi, kedisiplinan 
merupakan kunci 
keberhasilan suatu 
perusahaan dalam 
mencapai tujuannya. 



• Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para 
manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar 
mereka bersedia untuk mengubah suatu prilaku serta 
sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran 
dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 
perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku 

• Disiplin karyawan memerlukan alat komunikasi, 
terutama pada peringatan yang bersifat spesifik 
terhadap karyawan yang tidak mau berubah sifat dan 
perilakunya. 

• Sedangkan kesadaran adalah sikap seseorang yang 
secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar 
akan tugas dan tanggung jawab 

1. Pengertian Disiplin Kerja. 



2. Bentuk-bentuk Disiplin Kerja. 

• Disiplin Retributif (Retributive Discipline) 

• Disiplin Korektif (Corrective Discipline) 

• Perspektif hak-hak individu ( Individual Rights 
Perspective) 

• Perspektif Utilitarian (Utilitarian Perspective) 



Perspektif Disiplin Karyawan 
perspektif Definisi  Tujuan Akhir 

Restributif Para pengambil keputusan mendisiplinkan dengan suatu cara 
yang profosional terhadap sasaran. Dengan tidak melakukan hal 
seperti itu akan dianggap tidak adil oleh orang-orang yang 
bertindak secara tidak tepat 

Menghukum  
si pelanggar 

Korektif  Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan harus  
diperlakukan sebagai masalah-masalah yang dikoreksi dari pada 
sebagai pelanggaran –pelanggaran yang mesti dihukum. 
Hukuman akan lunak sebatas pelanggar menunjukkan kemauan 
untuk mengubah perilakunya 

Membantu karyawan 
mengoreksi perilaku yang 
tidak dapat diterima 
sehingga dia dapat terus 
dikaryakan oleh 
perusahaan 

Hak-hak  
Individual 

Disiplin hanya dapat jika terdapat alasan yang adil untuk 
menjatuhkan hukuman. Hak-hak karyawan lebih diutamakan 
dari pada tindakan disiplin 

Melindungi Hak-hak 
Individu 

Utilitarian Tingkat tindakan disiplin diambil tergantung pada bagaimana 
disiplin itu akan mempengaruhi produktivitas dan profitalitas. 
Biaya penggantian karyawan dan konsekwensi-konsekwensi 
memperkenankan perilaku yang tidak wajar perlu di 
pertimbangkan. Karna biaya penggantian karyawan kian 
melambung, maka kerasnya disiplin hendaknya semakin 
menurun. Karna kosekkuensi membiarkan perilaku yang tidak 
terpuji terus meningkat, maka demikian pula kerasnya hukum  

Memastikan bahwa faedah 
– faedah tndakan disiplin 
melebihi konsekuensi-
konsekuensi negatifnya 



3. Pendekatan Disiplin Kerja 
 
Aturan tungku panas 
• Membakar dengan segera 
• Memberi peringatan 
• Memberi hukuman yang konsisten 
 - Setiap karyawan yang terkena hukuman disiplin       

 harus  menerimanya/menjalaninya 
 - Setiap karyawan yang melakukan pelanggaran yang 

 sama akan mendapatkan ganjaran disiplin yang 
 sama 

 - disiplin diberlakukan dalam cara yang sepadan 
 kepada segenap karyawan 

• Membakar tanpa membeda-beda 



 Tindakan disiplin progresif 

 
 

Perilaku yang tidak tepat 
 
 

Apakah Pelanggaran ini membutuhkan 
tidakan disipliner 

 

Apakah Pelanggaran ini membutuhkan 
lebih dari sekedar peringatan  lisan 

Apakah Pelanggaran ini membutuhkan 
lebih dari sekedar peringatan tertulis 

 
Apakah pelanggaran ini memerlukan 

lebih dari sekedar skors 
 

 
Terminasi  

 

 
Skors  

 

 
Peringatan Tertulis 

 

 
Peringatan Lisan 

 

 
Tidak Ada tindakan disipliner 

 



 Peringatan Lisan 
• Kelalaian dalam pelaksanaan tugas 
• Ketidak hadiran kerja tanpaizin 
• Inefisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan 

 Peringatan Tertulis 
• Tidak berada di tempat kerja 
• Kegagalan melapor kerja satu atau dua hari berturut-turut 

tanpa adanya pemberi tahuan 
• Kecorobohan dalam pemakaian properti perusahaan 

 Pelanggaran yang membutuhkan pemecatan 
• Pencurian di tempat kerja 
• Perkelahian di tempat kerja 
• Pemalsuan kartu jam hadir kerja 
• Kegagalan melapor kerja tiga hari berturut-turut tanpa 

adanya pemberitahuan 



Tindakan Disiplin Positif 

• Dalam banyak situasi, hukuman tidaklah memotivasi 
karyawan mengubah suatu perilaku. Namun, hukuman 
hanya mengajar seseorang agar takut atau membenci 
alokasi hukuman yang dijatuhkan penyelia. 

• Prasyarat yang perlu bagi disiplin positif adalah 
pengkomunikasian persyaratan-persyaratan pekerjaan 
dan peraturan-peraturan kepada para karyawan 

• Tindakan disiplin positif adalah serupa dengan disiplin 
progresifdalam hal bahwa tindakan ini juga 
menggunakan serentetan langkah yang akan 
meningkatkan urgensi dan kerasnya hukuman sampai 
ke langkah terakhir yakni pemecatan 

 



4. Sanksi Pelanggaran Kerja 

• Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, 
tulisan, perbuatan seseorang pegawai yang 
melanggar peraturan disiplin yang telah diatur 
oleh pimpinan organisasi 

• Sedangkan sanksi pelanggaran kerja adalah 
hukuman disiplin yang dijatuhkan pimpinan 
organisasi kepada pegawai yang melanggar 
peraturan disiplin yang telah diatur pimpinan 
organisasi 



• Ada beberapa tingkat dan jenis sanksi pelanggaran 
kerja yang umumnya berlaku dalam suatu organisasi 
yaitu: 

a) Sanksi pelanggaran ringan, dengan jenis: 
• Teguran Lisan 
• Teguran tertulis 
• Pernyataan tidak puas secara tertulis 
b) Sanksi pelanggaran sedang dengan jenis: 
• Penundaan kenaikan gaji 
• Penurunan gaji 
• Penundaan kenaikan pangkat 
c) Sanksi pelanggaran berat, dengan jenis 
• Penurunan pangkat 
• Pembedaan dari jabatan 
• Pemberhentian  
• pemecatan 



5. Mengatur dan Mengelola Disiplin 
a. Standar disiplin 
• Apabila seorang karyawan melakukan suatu 

kesalahan, maka karyawan harus konsekuen terhadap 
aturanpelanggaran 

• Apabila tidak dilakukan secara konsekuen berarti 
karyawan tersebut melecehkan peraturan yang telah 
ditetapkan 

• Ke dua hal diatas akan berakibat pemutusan 
hubungan kerja dan karyawan harus menerima 
hukuman tersebut 

b. Penegakan Standar Disiplin 
 Jikan pencatatan tidak adil /sah menurut undang-

undangatau pengecualian ketenagakerjaan sesuka 
hati. 
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10 Benda yang Dipercaya Penghambat Anda Jadi Kaya 
 
Setiap orang pasti menginginkan dirinya sangat kaya, dan enggan berada di titik 
terendah kehidupan. Namun memiliki kekayaan berlimpah, membutuhkan 
perjuangan dan kerja keras yang tidak mudah. Namun ada juga beberapa 
orang, yang diberikan kekayaan dengan sangat mudah. Mereka tidak perlu 
bekerja keras, dan hanya membutuhkan kecerdasan saja. Tapi, kadang ada 
perbedaan gaya antara mereka yang kaya dengan miskin. Ada yang 
menganggap, jika kekayaan mereka didapatkan karena memiliki jimat 
keberuntungan. Lantas percayakah Anda, jika 10 barang-barang di bawah ini 
justru membuat Anda susah kaya? Lantas benda apakah itu? 
 
1.   Sarang merpati.  2.  Sarang Lebah.    3. Jaring Laba-laba.  

4.   Cermin yang rusak.  5.  Kelelawar.  6. Dinding Penyok.  

7.   Kran bocor.  8.  Teras kotor.  9. Bunga layu.  

10. Daun kering.  
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