
Materi 4 – Manajemen dalam Tanggung Jawab Sosial dan Etika 
 
Menentukan seberapa besar tanggung jawab sosial sebuah organisasi adalah salah satu contoh dari 
rumitnya masalah tanggung jawab sosial dan etika yang harus dihadapi manajer saat mereka 
merencanakan/planning, mengorganisir/organizing, memimpin/leading, dan mengontrol/controlling. 
Pada saat manajer mengelola suatu organisasi, masalah ini dapat mempengaruhi tindakan mereka. 
 
4.1 Apa itu Tanggung Jawab Sosial? 

Sebuah organisasi yang bertanggung jawab sosial memandang sesuatu dengan cara yang berbeda. 

Hal ini melampaui apa yang wajib untuk dilakukan atau memilih untuk melakukan karena beberapa 

kebutuhan sosial yang populer dan melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membantu 

memperbaiki masyarakat karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kami mendefinisikan 

tanggung jawab sosial sebagai tujuan bisnis yang melampaui kewajiban hukum dan ekonomi, untuk 

melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik untuk masyarakat. Definisi kami 

mengasumsikan bahwa suatu bisnis sudah mematuhi hukum dan peduli untuk para pemegang 

sahamnya, tetapi menambahkan etika untuk melakukan hal-hal yang membuat masyarakat lebih baik 

dan tidak melakukan hal-hal yang membuatnya lebih buruk. Sebuah organisasi yang bertanggung 

jawab secara sosial melakukan apa yang benar karena merasa memiliki tanggung jawab etika untuk 

melakukannya. Misalnya, Electronics Abt di Chicago, Illinois, dapat digambarkan sebagai organisasi 

yang bertanggung jawab secara sosial sesuai dengan definisi kita. Sebagai salah satu toko pengecer 

elektronik yang terbesar di Amerika Serikat, melonjaknya harga energi dan masalah lingkungan 

ditanggapinya dengan lebih sering mematikan lampu dan mengurangi AC dan pemanas. Anggota 

keluarga Abt mengatakan, "Tindakan ini tidak hanya tentang biaya, tetapi tentang melakukan hal 

yang benar. Kami tidak melakukan segala sesuatu hanya karena uang." 

4.2 Manajemen yang Ramah Lingkungan/Green Management dan Keberlanjutan/Sustainability 

Sampai akhir 1960-an, sedikit sekali orang (dan organisasi) yang memperhatikan dampak lingkungan 

dari keputusan dan tindakan mereka. Meskipun beberapa kelompok memang peduli dengan 

konservasi sumber daya alam, satu-satunya hal yang terlihat dalam upaya untuk menyelamatkan 

lingkungan adalah peringatan yang dicetak di mana-mana yang bertuliskan "Tolong Jangan Buang 

Sampah Sembarangan." Namun, sejumlah bencana lingkungan membangkitkan semangat 

penyelamatan lingkungan baru kepada individu, kelompok dan organisasi. Manajer telah mulai 

mempertimbangkan dampak dari aktivitas organisasi terhadap lingkungan alam, yang kita sebut 

manajemen yang ramah lingkungan/green management. Apa yang perlu diketahui para manajer 

mengenai hal ini? 

Pendekatan pertama, pendekatan hukum, adalah hanya melakukan apa yang diperlukan secara 

hukum. Dalam pendekatan ini, yang menggambarkan kewajiban sosial, organisasi menunjukkan 

kepekaan lingkungan secara kecil. Mereka mematuhi hukum, aturan, dan peraturan tanpa tantangan 

hukum. 

Dengan semakin sensitifnya sebuah organisasi terhadap isu-isu lingkungan, organisasi tersebut 

mungkin mengadopsi pendekatan pasar, dan menanggapi preferensi lingkungan dari pelanggan. 

Apapun yang diminta pelanggan dalam hal ramahnya sebuah produk terhadap lingkungan akan 

menjadi apa yang disediakan oleh organisasi tersebut. Sebagai contoh, DuPont mengembangkan 

herbisida jenis baru yang membantu petani di seluruh dunia mengurangi penggunaan bahan kimia 

tahunan mereka dengan harga lebih dari 45 juta pound. Dengan mengembangkan produk ini, 

perusahaan tersebut menanggapi kebutuhan pelanggan (petani) yang ingin meminimalkan 

penggunaan bahan kimia pada tanaman mereka. Ini adalah contoh yang baik dari tanggung jawab 

sosial, seperti pendekatan yang akan kita lihat berikutnya. 

Dalam pendekatan stakeholder (pihak-pihak yang berkepentingan), sebuah organisasi bekerja 

untuk memenuhi tuntutan keramahan-lingkungan beberapa stakeholder seperti karyawan, pemasok, 



atau masyarakat. Misalnya, Hewlett-Packard (HP) memiliki beberapa program lingkungan 

perusahaan untuk pemasok, desain produk dan daur ulang produk (untuk pelanggan dan 

masyarakat), dan sistem kerja operasional (untuk karyawan dan masyarakat). 

Akhirnya, jika suatu organisasi menempuh pendekatan aktivis, organisasi tersebut mencari cara 

untuk melindungi sumber daya alam bumi. Pendekatan aktivis mencerminkan tingkat tertinggi dari 

sensitivitas terhadap lingkungan dan mencerminkan tanggung jawab sosial. Misalnya, perusahaan 

Belgia yang bernama Ecover memproduksi produk pembersih lingkungan di pabriknya. Pabrik ini 

(merupakan pabrik pertama di dunia yang menerapkan hal tersebut) adalah hasil teknologi mutakhir 

yang membuat temperatur tetap dingin di musim panas dan hangat di musim dingin dengan sebuah 

sistem pengolahan air yang memanfaatkan energi angin dan surya. Perusahaan tersebut memilih 

untuk membangun fasilitas ini karena komitmennya yang mendalam terhadap lingkungan. 

4.3 Manajer dan Perilaku yang Beretika 

Seiring dengan dilakukannya kegiatan planning/merencanakan, organizing/mengorganisasi, 

leading/memimpin, dan controlling/kontrol, para manajer harus mempertimbangkan etika. Apa yang 

kita maksud dengan etika? Kami mendefinisikan sebagai prinsip, nilai, dan keyakinan yang 

menentukan benar atau salahnya suatu keputusan dan perilaku. Banyak keputusan yang diambil 

mengharuskan manajer untuk mempertimbangkan baik itu prosesnya dan siapa saja yang 

dipengaruhi oleh hasilnya. Untuk lebih memahami isu-isu etika yang terlibat dalam keputusan 

tersebut, mari kita lihat faktor-faktor yang menentukan apakah seseorang bertindak dengan etika atau 

tidak. 

Tahap Pembangunan Moral 

Sebuah penelitian membagi pembangunan moral menjadi tiga tingkatan. Pada tingkat pertama, 

tingkat preconventional, pilihan seseorang antara benar atau salah didasarkan pada konsekuensi 

pribadi dari sumber luar, seperti hukuman fisik, hadiah, atau pertukaran dengan kenikmatan. Pada 

tingkat kedua, tingkat conventional, pilihan antara benar atau salah bergantung pada 

mempertahankan standar yang diharapkan dan hidup sesuai dengan yang diharapkan orang lain. 

Pada tingkat berprinsip, individu mendefinisikan nilai-nilai moral terlepas dari otoritas kelompok mana 

mereka berasal atau masyarakat pada umumnya. 

Karakteristik Individu 

Dua karakteristik individu – nilai dan kepribadian – memainkan peran dalam menentukan apakah 

seseorang berperilaku dengan etika. Setiap orang datang ke sebuah organisasi dengan seperangkat 

nilai-nilai pribadi relatif yang telah tertanam, yang merupakan keyakinan dasar tentang apa yang 

benar dan salah. Nilai-nilai kita berkembang dari usia muda berdasarkan apa yang kita lihat dan 

dengar dari orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Dengan demikian, karyawan di organisasi yang 

sama seringkali memiliki nilai yang sangat berbeda. Meskipun nilai-nilai dan tahap pembangunan 

moral mungkin tampak serupa, sebenarnya tidak. Nilai itu cakupannya luas dan mencakup berbagai 

isu sedangkan tahap pembangunan moral adalah ukuran kemerdekaan melakukan tindakan dengan 

etika dari pengaruh luar. 

Telah ditemukan dua variabel kepribadian untuk mempengaruhi tindakan seseorang menurut 

keyakinan nya tentang apa yang benar atau salah: kekuatan ego dan locus of control. Kekuatan ego 

mengukur kekuatan keyakinan seseorang. Orang dengan kekuatan ego tinggi cenderung untuk 

menolak rangsangan untuk bertindak tidak etis dan bahkan mengikuti keyakinan mereka. Artinya, 

individu yang tinggi dalam kekuatan ego cenderung untuk melakukan apa yang mereka anggap benar 

dan lebih konsisten dalam penilaian moral mereka dan tindakan dibandingkan dengan yang memiliki 

kekuatan ego rendah. 



Locus of control adalah sejauh mana orang percaya bahwa mereka mengendalikan nasib mereka 

sendiri. Orang dengan internal locus of control percaya bahwa mereka mengendalikan nasib mereka 

sendiri. Mereka cenderung untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan 

mengandalkan standar internal mereka sendiri mengenai apa yang benar dan salah untuk 

membimbing perilaku mereka. Mereka juga cenderung untuk konsisten dalam penilaian moral dan 

tindakan mereka. Orang dengan locus eksternal percaya apa yang terjadi pada mereka adalah 

karena keberuntungan atau kebetulan. Mereka cenderung untuk tidak mengambil tanggung jawab 

pribadi atas konsekuensi dari perilaku mereka dan lebih cenderung untuk mengandalkan pada 

kekuatan eksternal. 

Variabel Struktural 

Desain struktur organisasi dapat mempengaruhi apakah karyawan berperilaku dengan etika atau 

tidak. Struktur yang meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan aturan formal dan 

peraturan dan yang terus mengingatkan karyawan tentang apa yang etis lebih cenderung mendorong 

sesorang berperilaku dengan etika. Variabel struktural lainnya yang mempengaruhi pilihan etika 

meliputi tujuan-tujuan organisasi, sistem penilaian kinerja, dan prosedur pemberian penghargaan. 

Meskipun banyak organisasi menggunakan tujuan untuk membimbing dan memotivasi karyawan, 

tujuan tersebut dapat membuat beberapa masalah yang tak terduga. Salah satu penelitian 

menemukan bahwa orang yang tidak mencapai tujuan yang ditetapkan lebih mungkin untuk terlibat 

dalam perilaku yang tidak berdasarkan etika, bahkan jika mereka tidak memiliki insentif ekonomi 

untuk melakukannya. Para peneliti ini menyimpulkan bahwa "penetapan tujuan organisasi dapat 

menyebabkan perilaku yang tidak etis." Contoh perilaku tersebut adalah adanya sekolah-sekolah 

yang tidak memasukkan kelompok siswa tertentu ketika melaporkan nilai tes untuk membuat tingkat 

kelulusan seolah-olah terlihat lebih baik. 

Sistem penilaian kinerja organisasi juga dapat mempengaruhi perilaku etis. Beberapa sistem fokus 

secara eksklusif pada hasil, sementara yang lain juga menilai caranya mencapai hasil tersebut. 

Ketika karyawan dinilai hanya pada hasil, mereka mungkin tertekan untuk melakukan apapun yang 

diperlukan untuk terlihat baik pada hasil, dan tidak peduli dengan bagaimana mereka mendapatkan 

hasil tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa "kesuksesan dapat berfungsi untuk memaafkan 

perilaku tidak etis." Bahaya dari pemikiran tersebut adalah bahwa jika manajer lebih lunak dalam 

memperbaiki perilaku etis karyawan yang sukses, karyawan lain akan meniru perilaku mereka pada 

apa yang mereka lihat. 

Terkait erat dengan sistem penilaian organisasi adalah bagaimana penghargaan dialokasikan. 

Semakin banyaknya pemberian penghargaan atau hukuman yang tergantung pada hasil dari tujuan 

tertentu, maka semakin banyak karyawan merasa tertekan untuk melakukan apapun yang mereka 

harus lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin sampai ke tingkat yang dapat mengorbankan 

standar etika mereka. 

Budaya Organisasi 

Isi dan kekuatan dari budaya organisasi turut mempengaruhi perilaku etis. Budaya organisasi terdiri 

dari nilai-nilai bersama suatu organisasi. Nilai-nilai ini mencerminkan apa yang diperjuangkan 

organisasi dan apa yang dipercayai organisasi tersebut serta menciptakan lingkungan yang 

mempengaruhi etis atau tidak etisnya perilaku karyawan. Ketika kita berbicara mengenai perilaku etis, 

budaya yang cenderung untuk mendorong standar etika yang tinggi adalah yang memiliki toleransi 

tinggi terhadap risiko, tingkat pengendalian yang tinggi, dan memiliki toleransi terhadap konflik yang 

tinggi. Karyawan dalam budaya tersebut didorong untuk menjadi agresif dan inovatif, menyadari 

bahwa praktik yang tidak etis cepat atau lambat akan ditemukan, dan merasa bebas untuk secara 

terbuka menantang harapan yang mereka anggap tidak realistis atau tidak diinginkan secara pribadi. 



Karena nilai-nilai bersama dapat menjadi pengaruh yang kuat, banyak organisasi menggunakan 

manajemen berbasis nilai, dimana nilai-nilai organisasi memandu karyawan dalam cara mereka 

melakukan pekerjaan. Misalnya, Timberland adalah contoh perusahaan yang menggunakan 

manajemen berbasis nilai. Dengan slogan/pernyataan sederhana, "Make it better/buatlah lebih baik," 

karyawan di Timberland tahu apa yang diharapkan dan dihargai, yaitu, menemukan cara untuk 

"membuatnya lebih baik" apakah itu membuat produk yang berkualitas bagi pelanggan, melakukan 

kegiatan pelayanan masyarakat, merancang program pelatihan karyawan, atau mencari tahu cara 

untuk membuat kemasan perusahaan lebih ramah lingkungan. 

Manajer organisasi memainkan peran penting di sini. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan 

lingkungan yang mendorong karyawan untuk merangkul budaya dan nilai-nilai yang diinginkan ketika 

mereka melakukan pekerjaan mereka. Pada kenyataannya, penelitian menunjukkan bahwa perilaku 

manajer memiliki pengaruh yang paling penting pada keputusan seseorang untuk bertindak secara 

etis atau tidak etis. Orang-orang cenderung melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang 

berwenang dan menggunakannya sebagai patokan untuk praktek yang dapat diterima dan harapan 

mereka. 

Akhirnya, budaya yang kuat memberikan pengaruh yang lebih pada karyawan daripada budaya yang 

lemah. Jika suatu budaya itu kuat dan mendukung standar etika yang tinggi, maka budaya tersebut 

memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap keputusan untuk bertindak secara etis atau tidak 

etis. Sebagai contoh, IBM memiliki budaya yang kuat yang telah lama menekankan hubungan 

dengan etika kepada pelanggan, karyawan, mitra bisnis dan masyarakat. Untuk memperkuat 

pentingnya perilaku etis, perusahaan tersebut membuat satu set pedoman eksplisit yang rinci untuk 

perilaku bisnis dan etika. Dan hukuman untuk melanggar pedoman tersebut adalah: tindakan 

disipliner termasuk pemecatan. Manajer IBM terus memperkuat pentingnya berperilaku dengan etika 

dan memperkuat fakta bahwa tindakan dan keputusan seseorang itu penting terhadap cara 

memandang suatu organisasi. 

Intensitas terhadap Masalah 

Seorang mahasiswa yang tidak akan pernah mempertimbangkan untuk membobol kantor instruktur 

untuk mencuri lembar ujian akuntansi tidak akan berpikir dua kali untuk menanyakan seorang teman 

yang mengambil kursus yang sama dari instruktur yang sama semester lalu mengenai apa 

pertanyaan yang muncul pada ujian. Demikian pula, seorang manajer mungkin tidak pernah berpikir 

untuk membawa pulang beberapa perlengkapan kantor apabila ia sangat prihatin tentang adanya 

kemungkinan penggelapan dana perusahaan. Contoh-contoh ini menggambarkan faktor akhir yang 

mempengaruhi perilaku etis: intensitas dari masalah etika itu sendiri. 

Ada enam karakteristik yang menentukan intensitas masalah atau betapa pentingnya masalah etika 

kepada seseorang: besarnya suatu kerugian, kesepakatan mengenai apa yang salah, kemungkinan 

terjadinya kerugian, kedekatan terhadap suatu akibat, kedekatan dengan korban, dan konsentrasi 

dari akibat. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah orang yang dirugikan, 

semakin banyak kesepakatan bahwa tindakan itu salah, semakin besar kemungkinan bahwa tindakan 

akan menyebabkan kerugian, semakin cepat suatu akibat dari tindakan akan dirasakan, semakin 

dekat perasaan orang kepada korban, dan lebih terkonsentrasinya akibat dari tindakan tersebut pada 

korban, maka semakin besar intensitas masalah tersebut. Ketika masalah mengenai etika adalah 

penting, karyawan cenderung untuk berperilaku etis. 

4.4 Mendorong Perilaku Beretika 

Mari kita lihat beberapa cara tertentu yang dapat dilakukan manajer untuk mendorong perilaku etis 

dan membuat program etika yang komprehensif. 

 



Seleksi Karyawan 

Proses seleksi (wawancara, tes, pemeriksaan latar belakang, dan sebagainya) harus dilihat sebagai 

kesempatan untuk belajar tentang tingkat perkembangan moral seseorang, nilai-nilai pribadi, 

kekuatan ego, dan locus of control. Namun, proses seleksi yang secara hati-hati dirancang tidak 

menjamin semuanya berjalan baik, bahkan dalam situasi yang terbaik, individu dengan standard etika 

yang masih dipertanyakan dapat terseleksi. Hal-hal seperti ini dapat diatasi jika kontrol etika lainnya 

ada. 

Kode Etik dan Aturan Pembuatan Keputusan 

Ketidakpastian tentang apa yang disebut etis dan tidak dapat menjadi masalah bagi karyawan. 

Sebuah kode etik, yakni pernyataan resmi dari nilai-nilai organisasi dan aturan etika yang 

mengharapkan kepatuhan karyawan untuk mengikuti, adalah pilihan yang populer untuk mengurangi 

ambiguitas itu. Apa yang harus diperlihatkan sebuah kode etik? Sebuah kode etik harus cukup 

spesifik untuk menunjukkan karyawan apa yang mereka seharusnya lakukan dan juga cukup longgar 

untuk memungkinkan kebebasan pertimbangan. 

Kepemimpinan/Leadership 

Melakukan bisnis dengan etika memerlukan komitmen dari manajer puncak. Kenapa? Karena mereka 

adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai bersama dan budaya suatu organisasi. Mereka 

adalah panutan baik dari segi kata-kata dan tindakan, meskipun apa yang mereka lakukan adalah 

jauh lebih penting daripada apa yang mereka katakan. Jika manajer puncak, misalnya, mengambil 

sumber daya perusahaan untuk keperluan pribadi, mereka menyiratkan bahwa perilaku seperti itu 

dapat diterima untuk semua karyawan. 

Para manajer puncak juga menetapkan standard ini dengan sistem penghargaan dan hukuman. 

Pilihan dari siapa dan apa yang dihargai dengan kenaikan gaji dan promosi mengirim sinyal kuat 

kepada karyawan. Seperti yang kita katakan sebelumnya, ketika seorang karyawan dihargai untuk 

mencapai hasil yang mengesankan dengan perilaku yang tidak berdasarkan etika, ini menunjukkan 

kepada orang lain bahwa cara-cara ini dapat diterima. Ketika seorang karyawan melakukan sesuatu 

yang tidak etis, manajer harus menghukum pelaku dan mempublikasikan fakta dengan membuat 

hasilnya terlihat untuk semua orang dalam organisasi. Praktek ini mengirimkan pesan bahwa 

kesalahan harus dibayar dan itu berarti karyawan tidak boleh untuk bertindak tidak etis! 

Tujuan Kerja dan Penilaian Kinerja 

Di bawah tekanan tujuan yang tidak realistis, karyawan yang dapat dinyatakan beretika mungkin 

merasa mereka tidak punya pilihan selain untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk memenuhi 

tujuan tersebut. Juga, pencapaian tujuan biasanya merupakan masalah kunci dalam penilaian kinerja. 

Jika penilaian kinerja hanya fokus pada tujuan ekonomi, pada akhirnya akan mulai menghalalkan 

segala cara. Untuk mendorong perilaku etis, hasil dan prosesnya harus dievaluasi. Sebagai contoh, 

seorang manajer yang melakukan tinjauan tahunan karyawan mungkin mengevaluasi tahap-demi-

tahap bagaimana keputusan mereka diukur terhadap kode etik perusahaan serta bagaimana tujuan 

tersebut dicapai. 

Pelatihan Etika 

Semakin banyak organisasi yang menyiapkan seminar, lokakarya, dan program pelatihan etika yang 

serupa untuk mendorong perilaku etis. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa nilai-nilai dapat 

dipelajari sejak usia kanak-kanak. Selain itu, mereka mengutip bukti yang menunjukkan bahwa 

pengajaran pemecahan masalah etika dapat membuat perbedaan nyata dalam perilaku etis, bahwa 

pelatihan telah meningkatkan tingkat pengembangan moral individu, dan, jika tidak ada yang lain, 

pelatihan etika meningkatkan kesadaran tentang masalah etika dalam bisnis. 



Audit Sosial Independen 

Rasa takut tertangkap bisa menjadi pencegah yang penting untuk perilaku yang tidak etis. Audit 

sosial yang independen, yang mengevaluasi keputusan dan praktek manajemen dalam hal kode etik 

organisasi, meningkatkan hal itu. Audit tersebut dapat berupa evaluasi secara teratur atau mereka 

dapat terjadi secara acak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sebuah program etika yang efektif 

mungkin membutuhkan keduanya. Untuk menjaga integritas, auditor harus bertanggung jawab 

kepada dewan direktur perusahaan dan menyajikan temuan langsung ke mereka. Susunan ini 

memberikan pengaruh kepada auditor dan mengurangi kesempatan untuk balas dendam dari mereka 

yang diaudit. 

Mekanisme Perlindungan 

Karyawan yang menghadapi dilema akan etika membutuhkan mekanisme perlindungan sehingga 

mereka dapat melakukan apa yang benar tanpa takut akan teguran. Sebuah organisasi mungkin 

menunjuk konselor etis bagi karyawan yang menghadapi dilema etika. Para penasehat ini mungkin 

juga menganjurkan alternatif tindakan etis yang "benar". Organisasi-organisasi lain telah menunjuk 

petugas etika yang mendesain, mengatur, dan memodifikasi program etika suatu organisasi yang 

diperlukan. 

 

Hasil Pembelajaran dari Materi 4: 

1. Diskusikan apa artinya bertanggung jawab secara sosial dan faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi keputusan itu. 

2. Jelaskan apa itu “green management” and bagaimana cara organisasi “go green”. 

3. Jelaskan factor-faktor yang menentukan perilaku beretika. 

4. Jelaskan peran manajemen dalam mendorong perilaku beretika. 

 

Referensi dari Materi 4: 

Chapter/Bab 5 - Robbin and Coulter (2012), Management, Upper Saddle River, 11th Editions, New 

Jersey, Prentice Hall. 


