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The #ARTmazing way of Employee 
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Disiplin Pribadi : 
Potongan yang hilang dari 
employee engagement 

 

Banyak yang praktisi perusahaan senior mengatakan, “Ada 
masalah dengan kelompok karyawan Millenial”. Sebagai 
karyawan mereka melepaskan diri dari perusahaan lebih 
banyak dan sering dari sebelumnya. Tentu saja di sisi lain, 
karyawan juga mengatakan, “Ada masalah dengan Atasan”.  

Sebagai pemimpin mereka masih menggunakan konsp 
tradisional seperti imbalan dan hukuman, pendekatan untuk 
meningkatkan keterlibatan karyawan, tetapi sayangnya itu 
tidak bekerja secara efektif lagi.  

Dunia kerja telah berubah dan pekerja hari ini memiliki nilai-
nilai dan agenda pribadi yang berbeda, sehingga mereka perlu 
motiviasi intrinsik untuk bekerja. Jika diilustasikan, yang terjadi 
sekarang perusahaan memiliki sebuah pasak persegi dan 
karyawan memiliki lubang bundar. Tidak sesuai! 

 Atasan dan karyawan berusaha menunjukkan kerjanya, guna 
keluar dari teka-teki motivasi ini. Kebenaran yang seringkali 

terjadi, sebagian besar mengejar keinginan mereka 
sendiri, dan terus menerus sehingga mereka 

sendirilah yang sebenarnya bagian yang 
hilang dari pengetahuan tentang 

hubungan antara motivasi dan 
disiplin diri.  
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Sampai karyawan dan atasan mampu memahami hal ini, 
semua upaya lainnya untuk meningkatkan keterlibatan 
karyawan mungkin saja akan terus mencapai kegagalan. 

Memahami hal ini dan Anda akan melihat karyawan Anda tidak 
lagi apatis.  

Sangat penting untuk pertumbuhan bisnis Anda bahwa 
Anda memahami situasi keterlibatan karyawan yang unik 
untuk pengembangan bisnis Anda di tahun ini.  
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Ada sesuatu yang tidak bekerja dengan 
benar!! 
Sebagian besar karyawan adalah pribadi yang tidak bahagia di 
tempat kerja. Gallup melihat keadaan ini di Amerika pada 
tahun 2017, dan membuat sedikit laporan kerja. Amerika 
memiliki lebih dari 100 juta karyawan yang bekerja secara 
tetap. Gallup menjumpai sebesar 33% dari karyawan memiliki 
keterlibatan yang baik di tempat kerja. Mereka mencintai dan 
menyukai pekerjaan mereka, sehingga membuat organisasi 
mereka dan negaranya menjadi lebih baik setiap harinya. 
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Di area yang berbeda, ada sebesar 16% karyawan yang tidak 
aktif dalam keterlibatan di tempat kerja — mereka merasa 
sengsara di tempat kerja dan menghancurkan apa yang sudah 
dikerjakan oleh 33% golongan karyawan sebelumnya. Sisa 
51% dari karyawan tidak terlibat aktif, hanya ada di sana 
“menumpang bernapas dan hidup”. Angka-angka ini 
menunjukkan suatu filosofi kepemimpinan dunia Barat yang 
tidak bekerja efektif lagi. 

Hanya sekitar satu dari lima karyawan mengatakan kinerja 
mereka dikelola dengan cara yang memotivasi untuk 
melakukan pekerjaan yang luar biasa. Karyawan merasa agak 
acuh tak acuh tentang pekerjaan rutin dan pekerjaan lain yang 
diminta untuk mereka lakukan. Organisasi tidak memberi 
mereka alasan kuat untuk tetap bertahan bekerja lama disana, 
jadi tidak mengherankan ketika sebagian besar karyawan 
(91%) mengatakan terakhir kali mereka mengganti pekerjaan 
mereka, meninggalkan perusahaan untuk mereka 
melakukannya sendiri. 

Hal yang mendasar, semua ini terkait erat dengan 
perkembangan karyawan tentang sikap pekerjaan, apa yang 
harus dikerjakan dan tidak boleh dilakukan. 

Sebagian besar karyawan, banyak di antaranya adalah 
kelompok millenial, dimana membutuhkan pendekatan 

peran perusahaan dengan harapan dan nilai yang 
sama.  
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Mereka ingin pekerjaan mereka mempunyai arti dan 
tujuan. Mereka ingin menggunakan bakat dan kekuatan 
yang mereka miliki untuk melakukan apa yang terbaik 
setiap hari. Mereka ingin terus belajar dan 
mengembangkan. Mereka ingin pekerjaan mereka menjadi 
cerminan kehidupan mereka. 

 

Ada penelitian tentang Kecenderungan Human Capital Dunia 
pada tahun 2015, yang akhirnya menjadi salah satu studi 
longitudinal global tentang bakat terbesar yang pernah ada, 
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dan telah menghasilkan laporan kerja yang membawa 
pemahaman dunia yang baru. Penelitian melibatkan survei dan 
wawancara dengan lebih dari 3.300 bisnis dan pemimpin HR 
dari 106 Negara. 

Keterlibatan adalah satu-satunya masalah paling penting yang 
dihadapi organisasi pada 2015, yang mengejutkan 87% dari 
responden percaya ini adalah masalah 
"penting", dengan 50% nya menambahkan 
bahwa ini masalah yang "sangat penting". 
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Karyawan tidak terlibat dan mereka 
tidak terkesan dengan para pemimpin 
mereka. 
 Gallup menemukan bahwa karyawan memiliki level 
kepercayaan yang relatif sedikit pada para pemimpin mereka. 

• 22% dari karyawan sangat setuju kepemimpinan organisasi 
mereka memiliki arah yang jelas untuk organisasi. 

• 15% dari karyawan sangat setuju kepemimpinan organisasi 
mereka membuat mereka antusias tentang masa depan. 

• 13% dari karyawan sangat setuju kepemimpinan organisasi 
mereka berkomunikasi secara efektif dengan seluruh 
organisasi. 

The Global Human Capital Trends melaporkan, organisasi 
berkinerja tinggi berinvestasi 1,5 sampai 2 kali lebih 
banyak pada kepemimpinan dari organisasi lain dan 
menuai hasil tiga kali lipat bahkan sampai empat kali lipat 
atas pesaing mereka. Kira-kira sepertiga dari perusahaan-
perusahaan yang melakukan hal ini semakin memiliki posisi 
yang kuat di pasar. Kunci untuk pertumbuhan organisasi telah 

dan akan selalu : tenaga kerja. 
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Anda tidak bisa hanya pergi di menjadi 
bos lagi 
Ada pergeseran yang terjadi dalam keseimbangan kekuasaan 
hubungan Atasan-karyawan, membuat karyawan lebih seperti 
pelanggan atau mitra daripada memposisikan sebagai 
bawahan. Dan lebih dari setengah dari tenaga kerja hari ini 
sekarang terdiri dari kelompok millenial, dimana mereka 
memiliki harapan yang sangat berbeda dari orang-orang dari 
generasi sebelumnya. 

 

Saatnya untuk mencari cara yang lebih 
baik 
Saatnya untuk beralih dari budaya "kepuasan karyawan" — 
yang hanya mengukur hal-hal seperti berapa banyak pekerja 
seperti tunjangan dan manfaat mereka – menjadi "budaya 
Coaching." 

Saatnya untuk mengubah dari budaya "Gajian" menjadi 
budaya yang memiliki "tujuan”. 

Ini adalah waktunya berkenalan dengan motivasi 
intrinsic. 
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Sejarah singkat motivasi 
Dalam Drive (2009), Daniel Pink menggambarkan karakteristik 
intrinsik dan ekstrinsik motivasi. Dia menyatakan bahwa 
banyak perusahaan bergantung pada ekstrinsik motivasi, 
meskipun hal ini sering kontraproduktif. 

Apa itu ekstrinsik motivasi? Ini sering disebut pendekatan 
Imbalan dan hukuman. Itu tidak bekerja efektif lagi saat ini. 

Motivasi intrinsik, perasaan yang berasal dari tujuan dan 
pemenuhan kebutuhan pribadi, menggerakkkan karyawan 
modern. 

 

Ilmu pengetahuan melalui penelitian dan model peran 
untuk motivasi 3.0 sudah berkembang luar biasa tapi 

sayangnya bisnis enggan atau lamban untuk 
berubah. 

Meskipun sudah ada bukti 
berlawanan dengan metode ini 
dimana produktivitas menjadi 

berkurang dan tingkat efisiensi lebih 
rendah, organisasi masih yakin bahwa 

program imbalan ekstrinsik adalah jawaban untuk 
motivasi karyawan. 
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Gallup memperkirakan, berdasarkan survei karyawan dari 
sekitar 17 juta karyawan, lebih dari 300 miliar dolar per tahun 
dibayar atas hilangnya produktivitas. 

• "Karyawan yang tidak memiliki keterlibatan aktif, mengikis 
alur dasar organisasi yang sudah terbangun, juga menurunkan 
bahkan mematahkan mental rekan kerjanya". 

• Organisasi yang secara global mencapai kesuksesan, 
memiliki rasio 8:1 untuk karyawan yang terlibat dibandingkan 
dengan yang tidak memiliki keterlibatan. 

• Rata-rata bisnis memiliki rasio sekitar 1:2 untuk rasio yang 
sama. Itu berarti untuk setiap satu pekerja yang terlibat, dua 
karyawan lainnya tidak memiliki keterlibatan. 

Sumber: www.gallup.com/consulting/52/Employee-
Engagement.aspx 

 

 

Terlepas dari apakah kita merupakan ilmuwan, kasir atau 
mekanika, kita jauh lebih berdedikasi untuk menjalankan 
pekerjaan ketika memungkinkan untuk menentukan nasib dan 
langkah sendiri. Jika seorang karyawan diperbolehkan 

kebebasan tersebut, mereka cenderung mengembangkan 
potensi prestasi yang lebih besar, lebih puas dalam 

pekerjaan mereka, dan kurang cenderung untuk 
keluar dari perusahaan. Singkatnya, 

penentuan nasib sendiri memberikan 
kontribusi positif untuk motivasi. 
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Fakta : Pertanyaan Bisnis dengan 
pertanyaan yang Salah  
Situasi ini nyata terjadi dalam keseharian proses bisnis. Tapi 
sulit melakukan sesuatu. Berdasarkan bukti bahwa strategi 
kepemimpinan tradisional tidak efektif untuk tenaga kerja 
2017/18, pertanyaan yang logis untuk ditanyakan adalah 
bagaimana kita mendapatkan karyawan yang termotivasi 
secara intrinsik? Namun menanyakan pertanyaan ini akan 
memperlambat Anda. 

 

Pertanyaan: bagaimana Anda 
mendapatkan tenaga kerja disiplin 
diri? 
Mencoba untuk menemukan motivasi untuk memulai setiap 
pemahaman baru adalah sulit. Motivasi tidak bekerja seperti 
itu. Jika Anda menunggu motivasi Anda muncul, sehingga 
Anda dapat terus melambung tinggi, anda akan menunggu 

waktu yang lama. Namun, menyarankan bahwa orang lain 
harus mencoba dan memotivasi diri sendiri tentunya 

juga salah. Tidak adil karena Anda sendiri sulit 
dalam menerapkannya. Saran yang dapat 

membuat orang baik dan 
bersungguh-sungguh bekerja, 
mampu memulai sesuatu yang 

bisa telah benar-benar baik dalam 
kehidupan mereka. Bisa saja ini menjadi 

mitos motivasi. 

Inilah kebenaran dan fakta yang terjadi.  
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Motivasi bukanlah titik awal.  

Keinginan dan Disiplin yang menjadi Awal 
Jika Anda beruntung, Anda bisa saja bangun suatu hari 
dengan keinginan menggebu untuk berubah dari situasi saat 
ini, entah bagaimana, Anda merasa didorong untuk segera 
bertindak. Keinginan semacam itu sangat jarang. 

Banyak tokoh atau orang sukses, mengetahui bahwa itu 
dimulai dengan disiplin. Kita harus belajar bagaimana 
mengolah disiplin ini sehingga bisa mulai mengambil langkah-
langkah yang diperlukan. Sekarang motivasi yang sukar 
dipahami, karena apa yang telah terjadi setelah banyak 
langkah yang Anda lalui. Ini adalah tempat untuk mulai melihat 
hasil dari segala sesuatu yang telah dilakukan dan 
mendapatkan petunjuk sukses yang pertama. “Mungkin ini 
dapat bekerja baik". Anda dapat melihat semua datang 
bersama-sama. Itu tampak lebih baik daripada yang sudah 
dipikirkan selama ini. Hal ini menunjukkan motivasi sudah 
muncul. 
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Kemajuan dan hasil yang nyata adalah awal. Ini adalah 
bahan bakar motivasi. Ini adalah dukungan terbaik. Ini 
adalah keajaiban motivasi. Motivasi adalah anestesi untuk 
kerja keras. 

 

 

Mesin disiplin diri tak terbendung 
Semakin keras menerapkan pada diri sendiri, lebih banyak 
hasil yang akan dilihat. Motivasi Anda bisa berarti lebih banyak 
anestesi untuk kerja keras dan siklus ini berulang terus 
menerus sampai Anda menjadi mesin motivasi yang tak 
terbendung. Dan inilah yang dapat dilihat dan dirasakan oleh 
SDM Anda.  

  



 17 

“Jantung masalah” keterlibatan karyawan 
(employee engagement) 
Jantung masalah yang paling nampak adalah keyakinan masa 
kecil, bahwa kita hanya harus melakukan hal-hal yang kita 
rasakan, dalam keadaan tertentu pikiran akan mencapai 
sesuatu dan itu adalah 'motivasi' yang menjadi perasaan 
penting bagi diri sendiri. 

Namun, itu hanya khayalan dan karenanya telah membuat kita 
tumbuh menjadi dewasa dan melanjutkan untuk 
mengembangkan pendekatan yang lebih untuk mendapatkan 
sesuatu, yang akhirnya dikenal juga sebagai disiplin. Disiplin 
dengan sangat alamiah memisahkan tindakan Anda dari 
suasana hati dan perasaan Anda. Jadi disiplin 
memisahkan dunia luar dengan dunia batin Anda. 

Dibutuhkan sesuatu yang mampu melumpuhkan hubungan 
antara perlu merasa baik dan perlu untuk mendapatkan 
sesuatu dilakukan. 

Ini semacam, "Berhenti mengeluh tentang keadaan 
dan kerjakanlah bagian itu, dan sementara itu 

berhentilah menjadi seorang putri yang 
besar”. Ironisnya adalah hanya tindakan 

sederhana dalam rangka tugas 
untuk menciptakan 'merasakan 
perasaan yang baik' yang sudah 

diusahaka untuk ditemukan 
bersama. Hal yang perlu di ingat, motivasi 

datang setelah keinginan dan disiplin 
sehingga kerangka berpikir merasa baik yang sedang 

dicari hanya datang setelah Anda memulainya. 
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Jika mendapatkan hal yang diinginkan 
tergantung pada perasaan, maka dunia 
akan berhenti berputar. 
Hal ini berhasil menyelesaikan hal-hal yang membawa pada 
keadaan mental yang disebut motivasi. Semakin Anda 
menyelesaikan tugas-tugas, semakin Anda mendapatkan 
pendorong yang Anda cari di awal. Jadi intinya adalah jika 
Anda menunggu sampai Anda 'merasa' seperti melakukan 
sesuatu, itu tidak akan pernah terjadi. 

"Membayangkan menjadi bebas dari aturan yang 
dikenakan kepada Anda - oleh seseorang - yang 

membelenggu Anda. Itu adalah disiplin. Sekarang 
bayangkan sebaliknya. Bayangkan menjadi di 

belenggu dari aturan-aturan yang dipaksakan pada 
Anda – oleh diri sendiri – yang membebaskan Anda. 

Itu adalah disiplin diri.” 

Julian Mather 

Disiplin diri adalah tiket bagi karyawan untuk naik ke 
posisi yang lebih tinggi. 

Membudidayakan budaya disiplin diri karyawan adalah 
kuncinya. Lalu, siapa yang bertanggung jawab untuk 

membuat ini semua terjadi? 
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Karyawan perlu menghidupi kesepakatan 
akhir yang dibuatnya. 
Hal ini tidak cukup membuat generasi baru karyawan untuk 
menuntut bahwa mereka ingin didengarkan, bahwa mereka 
ingin merasa termotivasi dan didorong oleh tujuan. Mereka 
perlu bangkit untuk memenuhi tantangan. Pengusaha butuh 
untuk menciptakan lingkungan, tapi karyawan harus siap untuk 
menyingsingkan lengan baju mereka dan membuat paradigma 
bekerja yang baru. Bagaimana kita melakukannya? 
Kedengarannya seperti kembali ke titik awal. Namun, jauh dari 
itu, perlu membawa kepentingan diri sendiri pada keyakinan 
lama. 

"Dalam pacuan kuda hidup kita, kembali kepada 
kepentingan diri sendiri. Jika tidak ada yang lain, 
Anda selalu tahu bahwa kepentingan diri akan 

mencoba dengan keras.” 

Paul Keating, mantan Perdana Menteri 
Australia 

Kebanyakan orang sukses di planet 
ini adalah bukti hidup. Kebanyakan 
orang sukses tidak berbakat atau 

terhubung satu sama lain. Mereka 
telah memasuki fakta sebuah disiplin 

diri. Fakta tersebut sederhana: bermain 
sesuai aturan dan Anda menang. 

Apakah aturan ini? Saya menyebutnya sebagai sebuah 
ketukan. Ada enam ketukan disiplin diri: waktu, 
ketidaknyamanan, tidak belajar, keputusan, sistem, 
kesempatan. 
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"Disiplin diri adalah ketukan drum keberhasilan, detak 
jantung pertumbuhan pribadi dan mengalahkan 

kepuasan instan. Ikuti ketukannya."  

Julian Mather 

Disiplin diri ini merupakan matematika sederhana. Melakukan 
disiplin diri meskipun kecil - setiap hari - ke perilaku 
seseorang ternyata merubah pandangan mereka terhadap 
sekitar, dapat benar-benar mengubah pandangan mereka 
tentang pekerjaan mereka dan tiba-tiba membuat tujuan 
yang keluar dari realita dalam genggaman mereka. 

Enam ketukan disiplin diri mirip dengan gaya hidup, standard 
yang dipilih untuk hidup dengannya. Disiplin diri mengenakan 
pakaian sehari-hari. Tidak perlu berpakaian jubah dan hidup di 
gunung.  
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Disiplin diri menempatkan Anda di kursi pengemudi. Atas hal 
ini, maka Anda tidak lagi dapat menjadi penumpang dalam 
kehidupan. Itulah sebabnya bisnis disiplin diri karyawan 
semakin berkembang ke depan.  
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Masalah umum karyawan yang dapat 
dimulai untuk memperbaiki diri  
• Membuang-buang waktu perusahaan 

• Menyalahgunakan internet 

• Terlalu lama istirahat 

• Miss-manajemen jadwal 

• Tidak belajar praktek-praktek terbaik 

• Keterlambatan 

• Kurangnya upaya 

• Kurangnya penghormatan 

• Gosip 

• Konflik interpersonal 

• Tidak bisa mengambil umpan balik 

Tidak ada yang lebih membenci disiplin kerja daripada 
mereka yang dipaksa menjadi harus melakukannya. 

Untuk manajemen, melakukan tugas-tugas 
disiplin memakan waktu, canggung secara 

pribadi, dan membuka peluang 
pemborosan biaya yang besar. 
Namun, keperluan tindakan 
disipliner dapat dikurangi dengan 

mengedepankan masalah melalui 
investasi sebagai ukuran pencegahan, dan 

kembali secara eksponensial lebih baik jika 
dibandingkan dengan dengan alternatif lain. Atau yang 

sering dikatakan orang tua dulu, “mencegah adalah lebih baik 
daripada mengobati”. 



 23 

Menerapkan enam ketukan disiplin diri 
untuk bisnis Anda 
Enam ketukan disiplin diri adalah seperti persiapan sebelum 
melukis. Jika Anda melewatkan persiapan maka rencana Anda 
tidak akan berjalan dengan baik. 

Satu hal yang Pengusaha tidak bisa melakukan apapun. 
Mereka tidak bisa menunggu untuk tren untuk melewati 
masalah mereka, dan mereka tidak bisa menunggu kelompok 
millenial untuk menjadi lebih tua dan mulai berperilaku seperti 
kelompok baby boomers. Itu tidak akan terjadi. Tenaga kerja 
ini tidak akan menyesuaikan diri terhadap status quo. 
Perusahaan tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. 
Mereka harus beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja 
modern, atau mereka akan menemukan diri mereka 
berjuang untuk menarik dan mempertahankan karyawan 
yang besar karena demi kepentingan pelanggan. 
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Apakah Anda siap untuk menumbuhkan orang-orang Anda dan 
mengembangkan bisnis Anda?  

 

 

 

 

 

 

Disadur dan diterjemahkan dari 
https://www.julianmather.com/blog/self-discipline-the-
missing-piece-of-the-employee-engagement-puzzle 
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