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Ketua dan anggota Badan Pelaksana Harian UMY 

Rektor  dan para Wakil Rektor UMY 

Ketua dan anggota Senat UMY 

Dekan, Wakil Dekan dan segenap Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

Para tamu undangan, kolega dan keluarga tercinta yang saya hormati  

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, salam sejahtera dan kedamaian bagi 

kita semua. 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita diberikan rahmat 

kasih sayang dan nikmat lainnnya  sehingga kita dapat berkumpul bersama pada Rapat 

Senat Terbuka Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam keadaan bahagia.  Atas 

karuniaNya pula saya mendapat kesempatan yang sungguh membahagiakan untuk 

menyampaikan pidato pengukuhan yang berjudul: 

 

MANAJEMEN BERKEADILAN DAN PENGARUHNYA  

PADA OUTCOMES PERUSAHAAN 

 

Hadirin yang dimuliakan Allah, 

Pasca Hawthorne studies (1927-1932) yang tidak lepas dengan nama seorang 

ahli psikologi, Prof. Elton Mayo, kajian bisnis dan manajemen mulai banyak 

melibatkan ahli psikologi industri dan organisasi. Demikian pula dalam pengembangan 

ilmu manajemen SDM, banyak kajian dan jurnal-jurnal internasional yang 

menunjukkan bahwa penelitian dan studi di bidang manajemen SDM memiliki banyak 

overlap dengan penelitian dan studi di bidang psikologi industri dan organisasi. Kita 

bisa perhatikan beberapa nama profesor manajemen SDM yang menulis sejumlah buku 

manajemen SDM yang telah menjadi rujukan sebagian besar sekolah bisnis di banyak 

negara. Mereka memiliki latar belakang pendidikan manajemen SDM dan psikologi 

industri dan organisasi.  
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1. Prof. Raymond A. Noe, seorang profesor  bidang ilmu manajemen SDM di The 

Ohio State University. Noe menyelesaikan Ph.D dalam bidang psikologi industri 

dan organisasi di Michigan State University. 

2. Prof. Barry Gerhart, seorang profesor bidang ilmu manajemen SDM di Vanderbilt 

University. Gerhart memperoleh BS dalam bidang psikologi industri dan organisasi 

dan Ph.D dalam bidang hubungan industrial. 

3. Prof Neil Schmitt, seorang profesor bidang ilmu manajemen SDM di Michigan 

State University menyelesaikan Ph.D. dalam bidang psikologi industri dan 

organisasi di Purdue University. 

4. Prof. Richard Klimoski, seorang penulis buku “Research Methods in Human 

Resource Management”. Klimoski adalah profesor bidang ilmu psikologi di Ohio 

State University dan Ph.D dalam bidang psikologi industri dan organisasi di Purdue 

University. 

Dalam pandangan saya hal yang membedakan keduanya, penelitian dan studi 

manajemen SDM lebih menekankan pada aspek sistem dan kebijakan SDM serta 

aplikasi-aplikasinya di dalam organisasi, sedangkan penelitian dan studi psikologi 

industri dan organisasi berkaitan dengan aspek soft yang menjadi basis teori dalam 

pengelolaan sistem dan kebijakan Manajemen SDM serta aplikasi-aplikasinya di dalam 

organisasi. 

 

Hadirin yang berbahagia, 

Pemaparan yang saya sampaikan ini berkaitan dengan aspek manajerial di 

bidang pengelolaan SDM berbasis psikologi organisasi. Secara spesifik saya akan  

menyampaikan kembali pentingnya kajian manajemen berkeadilan dan pengaruhnya 

pada outcomes dalam perusahaan. Selanjutnya ada lima bahasan dalam pidato ini. 

Bagian pertama menjelaskan ruang lingkup outcomes organisasi dalam artikel pidato 

ini. Bagian kedua menjelaskan konsep manajemen berkeadilan sebagai aspek struktural 

yang bersifat formal manajerial. Bagian ketiga menjelaskan aspek sosial manajemen 

berkeadilan. Bagian keempat menjelaskan integrasi aspek formal dan sosial dalam 

model empat faktor serta proposisi berkaitan dengan modal sosial karyawan dan bagian 

kelima adalah simpulan dan diakhiri dengan penutup. 
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BAGIAN PERTAMA: OUTCOMES ORGANISASI DALAM  

DINAMIKA PERUSAHAAN 

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, 

Dalam praktek bisnis manajemen, Norton dan Kaplan (2001) menjelaskan 

bahwa outcomes dalam praktek manajemen SDM tidak secara langsung menghasilkan 

kinerja bisnis dan keuangan, namun berperan sebagai pemacu kinerja (lead indicator). 

Reaksi dan sikap positif karyawan dalam merespon kebijakan manajerial yang 

berkeadilan merupakan modal SDM (human capital) yang sangat penting dalam 

peningkatan kinerja bisnis dan keuangan. 

Sejalan dengan pandangan Norton dan Kaplan di atas, saya mendefinisikan 

outcomes sebagai bentuk reaksi dan sikap karyawan terhadap kebijakan yang diambil 

organisasi. Saya berpandangan bahwa pandangan Blau (1964) dalam teori pertukaran 

sosial (social exchange theory) dan teori pertukaran ekonomi (economic exchange 

theory) menjadi basis penting reaksi dan sikap karyawan. Menurut kedua teori itu, 

hubungan pertukaran antara karyawan dan organisasi terkait dengan kesejahteraan 

individu dan tujuan organisasi. Organisasi mendapatkan sejumlah outcomes seperti 

produktifitas, komitmen dan kinerja sedangkan individu mendapatkan kepuasan atas 

sejumlah kebijakan seperti sistem kompensasi, karir, lingkungan kerja dan lain-lain. 

Dalam konteks ini, saya melihat bahwa outcomes organisasi berkaitan dengan dua hal 

penting. Pertama berkaitan dengan sesuatu yang diperoleh karyawan (personal 

outcomes) umumnya  dalam berbagai penelitian psikologi organisasi dan manajemen 

SDM diproksi dengan kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan merupakan reaksi dan 

sikap pada kebijakan organisasi, seperti kebijakan kompensasi, kebijakan karir, 

kebijakan penilaian kinerja dan lain-lain. Kedua berkaitan dengan sesuatu yang 

diperoleh organisasi (organizational outcomes) umumnya dalam penelitian diproksi 

dengan komitmen (khususnya afektif).  
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Dalam literatur mengenai komitmen terdapat dua perspektif dalam kajian 

komitmen, yaitu perspektif unidimensional dan perspektif multidimensional. Perspektif 

unidimensional menjelaskan komitmen sebagai bentuk keterikatan karyawan dengan 

organisasi. Sedangkan perspektif multidimensional menjelaskan dimensi-dimensi 

komitmen yang bervariasi meliputi: komitmen afektif, komitmen continuance dan 

komitmen normatif (Meyer et al., 1993). Komitmen afektif merupakan bentuk 

keterikatan emosional antara karyawan dan organisasi karena karyawan merasakan 

kesamaan nilai-nilai, ikatan emosional dan pemaknaan dengan organisasi. Dimensi 

lainnya adalah komitmen continuance yaitu berkaitan dengan tindakan karyawan 

bertahan di dalam organisasi, karena mereka mempersepsikan pengorbanan dan 

manfaat apabila mereka meninggalkan organisasi, sebagai contoh seorang karyawan 

mempunyai komitmen di UMY, karena dia menyadari saat memutuskan keluar dari 

kampus ini sulit mendapatkan pekerjaan. Dimensi terakhir dari perspektif 

multidimensional adalah komitmen normatif. Komitmen ini muncul karena karyawan 

merasa punya kewajiban moral untuk bertahan di dalam organisasi.  

Saya sependapat dengan pandangan Masterson et al. (2002) bahwa komitmen 

afektif merupakan sesuatu yang diinginkan organisasi dibandingkan jenis komitmen 

lainnya. Pastinya organisasi lebih menyukai bentuk keterikatan karyawan dengan 

organisasi karena adanya kesamaan nilai-nilai, ikatan emosional  dan kesamaan makna 

dengan para karyawan. 

Isu Restrukturisasi 

Membahas dinamika organisasi bisnis, kita pastinya memahami adanya 

persaingan yang semakin kompetitif dan fluktuasi permintaan konsumen yang 

menuntut perhatian khusus manajemen. Bentuk perhatian khusus manajemen adalah 

bagaimana mereka menyiapkan strategi perusahaan menghadapi dinamika tersebut. 

Secara internal, beberapa perusahaan merespon dengan melakukan strategi 

restrukturisasi atau downsizing. Strategi ini merupakan keputusan keorganisasian yang 

dipertimbangkan dengan hati-hati untuk mengurangi jumlah karyawan dengan tujuan 
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memperbaiki kinerja bisnis (Kozlowsky et al., 1993 dalam Tornhill dan Saunders, 

1998; Cascio, 1993).   

Saya menggaris bawahi bahwa kisah sedih yang menimpa banyak perusahaan di 

USA merupakan cerita penting yang tidak kalah menariknya dengan sejumlah 

keberhasilan restrukturisasi. Survey yang dilakukan Wyatt Company yang meneliti 

1005 perusahaan menemukan bahwa restrukturisasi mengalami sejumlah kegagalan 

kritikal, terutama berkaitan dengan sikap dan reaksi karyawannya. Selama masa 

restrukturisasi, karyawan merasa bekerja pada lingkungan baru yang berbeda dari 

sebelumnya. Mereka mengalami perubahan lingkungan kerja, karir dan menghadapi 

lebih banyak pekerjaan sehingga memicu perasaan frustasi, tertekan, terancam dan 

tidak aman. Perubahan tersebut menciptakan perubahan alokasi sumberdaya 

perusahaan sehingga dalam kondisi tersebut ada karyawan yang merasa diuntungkan 

dan ada yang merasa dirugikan (Cobb et al., 1995 dalam Sugiarti, 2004). Dalam 

konteks tersebut ada karyawan yang merasa diuntungkan dan dirugikan, oleh karena itu 

isu keadilan menjadi penting dalam proses restrukturisasi. Persepsi keadilan  kebijakan 

restrukturisasi berperan penting pada reaksi dan sikap karyawan. Apabila karyawan 

mempersepsikan restrukturisasi dijalankan secara adil akan dapat mendorong reaksi 

dan sikap karyawan secara lebih produktif bagi perusahaan meskipun dalam kondisi 

tidak menguntungkan. 
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BAGIAN KEDUA: KONSEP MANAJEMEN BERKEADILAN SEBAGAI 

ASPEK STRUKTURAL 

 

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, 

Pada bagian ini saya menyampaikan pentingnya nilai-nilai keadilan dalam 

keputusan  struktural yang bersifat formal manajerial. Keputusan struktural tersebut 

berupa keputusan kompensasi, kenaikan jabatan/ karir, penilaian kinerja dan keputusan 

formal manajerial lainnya. Nilai-nilai keadilan distributif dan prosedural menjadi hal 

penting di dalam setiap keputusan tersebut. 

  

Keadilan Distributif Berperan sebagai Prediktor Sikap Karyawan 

Hadirin yang berbahagia,  

Pada awal perkembangan teori keadilan dalam organisasi, para peneliti lebih 

fokus pada aspek outcomes, yaitu terkait isu ketidakadilan atau inequity (Adams, 1965; 

Deutsch, 1975; Homann, 1961; Leventhal, 1976 dalam Colquitt, 2001) dan hal itu telah 

menjadi pertimbangan fundamental dalam teori keadilan selama lebih dari empat puluh 

tahun terakhir dalam menjelaskan reaksi dan sikap karyawan (Colquitt et al. 2001).  

Pendekatan equity bersama teori deprivasi relatif (Crosby, 1976, 1982 dalam Primeaux 

et al., 2003) dan teori kognisi referen (Folger, 1986 dalam Primeaux et al., 2003) 

menghasilkan tiga kriteria atau prinsip penting dalam menilai outcomes. Pertama 

adalah prinsip proporsi (equity) yang diajukan Adams (dalam Carrel & Dittrich, 1978), 

keadilan distributif dapat dicapai ketika penerimaan dan masukan atau inputs dan 

outcomes sebanding dengan yang diperoleh rekan kerja. Jika perbandingan atau 

proporsinya lebih besar atau lebih kecil, maka karyawan menilai hal tersebut tidak adil.  

Namun, bila proporsi yang diterima karyawan tersebut lebih besar, ada kemungkinan 

hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak dikatakan tidak adil dibandingkan jika proporsi 

yang diperoleh karyawan tersebut lebih kecil dari yang seharusnya. Referensi 

pembandingnya adalah orang lain yang dipersepsikan memiliki posisi yang dapat 

dibandingkan (lihat Pfeffer, 1982). Sebagai contoh karyawan dengan masa kerja dua 
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tahun dan tingkat pendidikan S1 akan membandingkan pendapatannya dengan 

karyawan lain yang memiliki karakteristik sepadan. 

Di samping prinsip proporsi, beberapa prinsip lainnya seperti prinsip 

pemerataan (equality) dan prinsip yang mengutamakan kebutuhan (needs). Prinsip 

pemerataan menekankan pada menilai alokasi outcomes kepada semua karyawan dalam 

organisasi. Bila prinsip ini digunakan, maka variasi penerimaan antar karyawan dengan 

lainnya relatif kecil. Prinsip ketiga adalah prinsip mengutamakan kebutuhan sebagai 

pertimbangan untuk distribusi. Intepretasinya, bahwa seorang karyawan akan 

memperoleh bagian sesuai dengan kebutuhannya, dalam konteks hubungan kerja. 

Semakin banyak kebutuhannya maka upah yang diterimanya menjadi semakin besar. 

Penelitian mengenai keadilan distributif menunjukkan bahwa persepsi individual 

mengenai keadilan terhadap distribusi yang diperolehnya mempengaruhi sikap dan 

perilaku mereka (Schminke et al., 1997). 

Dalam kajian keadilan distributif, beberapa prinsip-prinsip di dalamnya tidak 

selaras satu prinsip dengan prinsip lainnya. Sebagai contoh prinsip proporsi tidak 

sejalan dengan prinsip pemerataan. Prinsip proporsi didorong oleh semangat 

kepentingan pribadi, sedangkan prinsip pemerataan didorong oleh semangat pro-sosial. 

Secara lebih spesifik, permasalahannya adalah bahwa prinsip tersebut juga tidak selaras 

dengan situasi ataupun tujuan yang ingin dicapai organisasi. Sebagai contoh prinsip 

proporsi cocok untuk situasi kompetitif yang mendorong produktifitas, karena prinsip 

tersebut dapat menumbuhkan motivasi pada individu untuk memberikan kontribusi 

yang besar dengan mengharapkan mendapat imbalan yang besar. Namun dari sisi lain, 

pendekatan tersebut dinilai terlalu menekankan pada aspek ekonomi dibandingkan 

aspek sosial sehingga mengabaikan solidaritas kelompok. Hal lainnya, prinsip proporsi 

tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dan kembali bertentangan dengan prinsip 

pemerataan. Oleh karena itu, untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut harus 

didasarkan pada pertimbangan yang hati-hati. Pertimbangan-pertimbangan tersebut 

setidaknya mencakup konteks dan faktor-faktor individual dalam diri individu yang 

menilai keadilan distributif tersebut, serta tujuan organisasi.  
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Keadilan Prosedural Berperan sebagai Prediktor Sikap Karyawan 

Hadirin yang berbahagia, 

Saat teori keadilan distributif tumbuh dan berkembang secara dinamis, tepatnya 

di awal tahun 1980 – an muncul pemikiran tentang penilaian keadilan prosedural 

sebagai komplemen yang dinilai tidak dapat terpisahkan dari penilaian keadilan 

distributif (Thibaut & Walker, 1975; dalam Colquitt, 2001).  Konsep keadilan 

prosedural menjelaskan bahwa individu tidak hanya melakukan evaluasi terhadap 

alokasi atau distribusi outcomes, namun juga mengevaluasi terhadap keadilan prosedur 

untuk menentukan alokasi tersebut. Persepsi keadilan prosedural dijelaskan oleh dua 

model, yaitu pertama melalui model kepentingan pribadi (self interest) yang diajukan 

Thibaut dan Walker (1975; dalam Colquitt, 2001) dan model kedua, model nilai 

kelompok (group value model) yang dikemukakan Lind dan Tyler (1988). 

Model kepentingan pribadi berbasis pada asumsi bahwa orang berupaya 

memaksimalkan keuntungan pribadinya ketika berinteraksi dengan pihak lain dan 

mengevaluasi prosedur dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk 

menghasilkan outcomes yang diinginkannya. Penilaian karyawan mengenai keadilan 

tidak hanya dipengaruhi oleh outcomes apa yang mereka terima sebagai akibat 

keputusan tertentu atau keadilan distributif, namun juga pada proses atau bagaimana 

keputusan tersebut dibuat (Thibaut dan Walker, 1978). Penekanan pandangan Thibaut 

dan Walker (1975) bahwa prosedur dikatakan adil jika dapat mengakomodasikan 

kepentingan individu. Permasalahannya adalah bahwa setiap individu menginginkan 

kepentingannya dapat diakomodasikan prosedur tersebut, padahal kepentingan-

kepentingan tersebut seringkali berbeda satu dengan lainnya dan tidak jarang saling 

bertentangan. Kondisi demikian menyebabkan konflik dan perselisihan (dispute) 

sehingga salah satu cara penting adalah menghadirkan pihak ketiga, jika keduanya 

tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.  

Berbeda dengan asumsi model kepentingan pribadi, model nilai kelompok 

menganggap bahwa individu tidak dapat lepas dari kelompoknya. Salah satu kritik 
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penting yang disampaikan Lind dan Tyler (1988) terhadap model keadilan prosedural 

yang dikembangkan Thibaut dan Walker (1978) adalah bahwa pengembangan konsep 

keadilan prosedural tidak hanya berbasis pada perselisihan antar individu sebagai titik 

tolak pengembangan konsep. Model yang diajukan Lind dan Tyler (1988) dikenal 

dengan asumsi model nilai-nilai kelompok. Mereka memandang bahwa individu tidak 

bisa lepas dari kelompoknya. Secara alamiah terdapat dorongan agar individu tersebut 

menjadi bagian dari kelompok. Sementara itu, proses-proses sosial dan prosedur dalam 

interaksi sosial selalu menjadi elemen kelompok sosial dan masyarakat. Konsekuensi 

bagi individu tersebut adalah lebih mengutamakan kebersamaan kelompok daripada 

kepentingan pribadi. Pada dasarnya, kedua model di atas menjelaskan mengapa 

keadilan prosedural muncul (Viswesvaran & Ones, 2002) dan perspektif Lind dan 

Tyler (1988) cenderung melengkapi asumsi Thibaut dan Walker (1978). 

Namun di samping, kedua model di atas dalam kepentingan penelitian, prosedur 

yang adil harus mengakomodasikan sesuatu yang menguntungkan sekaligus 

memperhatikan keberlanjutan hubungan sosial jangka panjang (Leventhal, 1980 dalam 

Lind & Tyler, 1988; Colquitt, 2001; Colquitt et al., 2001) Oleh karena itu, prosedur 

yang adil juga harus memenuhi keduanya, standar kontrol (instrument) dan non kontrol 

(value-expressive). Dalam kaitan tersebut, diidentifikasi 6 (enam) aturan yang harus 

dipenuhi sebagai persyaratan prosedur yang adil, meliputi: (1) consistency rule, yaitu 

diterapkan kepada setiap orang secara konsisten dari waktu ke waktu; (2) the bias 

suppression rule, yaitu bebas dari kepentingan pribadi maupun pemihakan lainnya; (3) 

the accuracy rule, yaitu didasarkan pada informasi yang akurat berdasarkan fakta dan 

opini orang yang tepat; (4) the correctability rule, yaitu memungkinkan perbaikan dan 

modifikasi untuk mengatasi kesalahan yang lalu dan yang potensial; (5) the 

representativeness rule, yaitu mewakili pandangan dan nilai-nilai pihak-pihak yang 

dipengaruhi oleh prosedur tersebut; (6) the ethicality rule, yaitu harus sesuai dengan 

standar etika dan moral. 
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Bagaimana Pola Dinamika Keadilan Prosedural Menjelaskan Sikap Karyawan? 

Hadirin yang berbahagia,  

Pola dinamika keadilan prosedural dan distributif dalam memprediksi sikap 

karyawan dijelaskan oleh beberapa model keadilan seperti model keadilan prosedural 

dominan, model keadilan distributif halo dan model keadilan dua faktor. Model 

keadilan prosedural dominan menjelaskan bahwa keadilan prosedural lebih berperan 

menjelaskan reaksi dan sikap karyawan daripada keadilan distributif. Sedangkan model 

keadilan distributif halo menjelaskan sebaliknya bahwa keadilan distributif tetap 

sebagai referensi utama dalam memprediksi sikap karyawan daripada keadilan 

prosedural. Model ketiga yaitu model keadilan dua faktor yang menjelaskan bahwa 

pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural bersifat spesifik pada dimensi 

outcomes seperti kepuasan karyawan dan komitmen. Keadilan distributif berperan lebih 

kuat pada kepuasan dan keadilan prosedural berperan lebih kuat pada komitmen.  

Dalam beberapa penelitian dan publikasi internasional yang telah saya lakukan, 

model dua faktor banyak mendapat dukungan (Novriansyah & Tjahjono, Heru K., 

2005; Tjahjono, Heru K.,  2006a; 2006b; 2009a, 2009b, 2010a, 2010b, 2010c). Salah 

satu dukungannya tidak hanya pada sikap positif karyawan, namun juga memprediksi 

sikap negatif seperti retaliasi (balas dendam) dalam bentuk memperlambat cara kerja, 

menggunakan telpon kantor berlebihan, bercerita negatif mengenai lembaga kepada 

konsumen dan pihak lain, memperlama jam istirahat (Skarlicky & Folger, 1997; 

Tjahjono, Heru K.,2008).   
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BAGIAN KETIGA: ASPEK SOSIAL MANAJEMEN BERKEADILAN 

 

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, 

Jika pembahasan dua dimensi keadilan distributif dan prosedural menekankan 

pada aspek formal manajerial, maka keadilan interaksional menekankan pada aspek 

sosial, yaitu menekankan pada perlakuan interaksional. Keadilan interaksional 

mencerminkan keadilan pada aspek sosial. Persepsi keadilan interaksional terbentuk 

ketika pihak-pihak yang berwenang seperti seorang direktur, rektor maupun manajer 

puncak menghargai dan menunjukkan perhatian terhadap para karyawan (sensitivity: 

respect dan propriety).  Respect yaitu sikap sopan dan tidak kasar, propriety yaitu 

menghindari kata-kata kasar dan merugikan. Di samping itu persepsi keadilan 

interaksional juga terbentuk ketika direktur, rektor maupun manajer puncak 

menjelaskan permasalahan (explanation: justification dan truthfulness). Justification 

yaitu alasan yang mendasari suatu keputusan dan truthfulness yaitu berterus terang dan 

tidak membohongi.  

Beberapa penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa dua dimensi keadilan 

interaksional (sensitivity dan explanation) mempunyai entitas yang berbeda dan 

memiliki efek yang independen satu dengan yang lain  dan disebut sebagai keadilan 

interpersonal dan keadilan informasional (Greenberg, 1993; 1994 dalam Colquitt, 

2001). Keduanya mulai dikaji sejumlah ahli terkait dengan kemampuan menjelaskan 

reaksi dan sikap karyawan. 

 

Keadilan Interpersonal Sebagai Prediktor Sikap Karyawan 

Hadirin yang berbahagia, 

Dimensi sensitivity keadilan interaksional disebut keadilan interpersonal. 

Persepsi seorang karyawan mengenai keadilan interpersonal terrgantung pada 

kebijaksanaan dan sensitifitas sosial dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam 

mengimplementasikan sebuah prosedur. Keadilan interpersonal meliputi berbagai 

tindakan yang mencerminkan sensitifitas sosial yang ditunjukkan pihak berwenang 
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seperti direktur, rektor maupun manajer puncak ketika memperlakukan karyawan 

dengan respek.  

Saya menyetujui gagasan Greenberg (1993, dalam Colquitt, 2001) menyatakan 

bahwa keadilan interpersonal merupakan aspek sosial keadilan distributif, sebab 

sensitifitas (sensitivity) dapat menyebabkan seseorang lebih baik, meskipun outcomes 

yang mereka terima tidak menguntungkan. Temuan yang dilakukan teman saya, 

Sugiarti (2004) menjelaskan bahwa keadilan interpersonal berperan menjelaskan sikap 

karyawan bank saat bank mereka melakukan restrukturisasi. Dengan demikian, 

keadilan interpersonal dapat mempengaruhi sikap karyawan terhadap keputusan atau 

kebijakan formal manajerial. 

 

Keadilan Informasional Sebagai Prediktor Sikap Karyawan 

Hadirin yang berbahagia,  

Keadilan informasional berasal dari dimensi explanation yang merupakan 

persepsi karyawan apakah pihak pengambil keputusan seperti direktur, rektor maupun 

manajer puncak memberikan penjelasan yang memadai. Dengan dukungan sejumlah 

data empiris, saya menyetujui pandangan Greenberg (1993, dalam Colquitt, 2001) 

bahwa keadilan informasional merupakan aspek sosial keadilan prosedural, sebab 

penjelasan (explanation) dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menilai 

aspek struktural suatu prosedur. Justifikasi keputusan organisasional melalui penjelasan 

yang efektif dapat menghasilkan efek yang sama seperti keadilan prosedural (Daly & 

Geyer, 1994). Temuan Sugiarti (2004) juga menunjukkan bahwa keadilan 

informasional berperan mempengaruhi sikap karyawan bank saat bank mereka 

melakukan restrukturisasi.  

Berkaitan dengan itu, saya berpendapat bahwa dari perspektif teori agensi, saat 

informasi mencerminkan hal yang masuk akal dan mengandung nilai-nilai kepercayaan 

yang tinggi maka dapat mengurangi konflik agensi akibat informasi yang tidak 

seimbang (asimetri) antara manajemen perusahaan dan para karyawan sehingga 

mendorong sikap karyawan menjadi lebih produktif. 
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BAGIAN KEEMPAT: INTEGRASI MODEL EMPAT FAKTOR KEADILAN 

DAN MODAL SOSIAL DALAM PROPOSISI 

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, 

Pada bagian ini saya mengintegrasikan aspek struktural dan aspek sosial 

manajemen berkeadilan dengan  beberapa kajian saya sebelumnya yang menekankan 

pentingnya aspek subjektifitas karyawan dalam mempersepsikan keadilan ke dalam 

model empat faktor keadilan.  

Dengan demikian, model empat faktor keadilan merupakan pengembangan 

model dua faktor yang diinisiasi Sweeney dan McFarlin (1993) dengan memperhatikan 

aspek sosial yang disampaikan Greenberg dan kajian komprehensif Colquitt (2001) 

sekaligus refleksi beberapa penelitian saya yang memasukkan aspek subjektif 

karyawan yang diproksi dengan modal sosial mereka. (lihat Tjahjono, Heru K., 2006a; 

2010a, 2010c) 

Model ini menggambarkan aspek struktural dan aspek sosial dari keadilan 

keorganisasian. Pada saat menilai tentang keadilan, karyawan cenderung 

mempertimbangkan dua aspek tersebut. Persepsi keadilan distributif dan prosedural 

digambarkan berkaitan dengan penilaian atas aspek formal manajerial suatu keputusan 

yang berkaitan dengan kebutuhan dan interest karyawan. Secara spesifik, aspek 

struktur dari keadilan ini adalah bahwa keadilan distributif dapat dicapai dengan 

memenuhi aturan atau norma equality dan equity, sementara itu keadilan prosedural 

dicapai dengan memenuhi aturan atau norma seperti kontrol proses, kontrol keputusan, 

konsistensi, bias supression, akurasi, correctability, representatif dan etikal.  

Sedangkan aspek sosial dari keadilan merupakan persepsi karyawan mengenai 

perlakuan yang diterima mereka selama interaksi sosial yang terjadi sehari-hari dengan 

atasannya. Banyak penelitian telah menjelaskan bahwa keadilan interpersonal berperan 

penting sebagai prediktor kepercayaan, komitmen dan perilaku penarikan (Barling dan 

Philip (1993). Demikian pula pandangan Colquitt (2001) dan Colquitt et al. (2001) 

yang menjelaskan bahwa keadilan interaksional memprediksi secara signifikan 
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outcomes yang spesifik. Penelitian juga mendukung bahwa keadilan interaksional 

memprediksi secara signifikan kepuasan kerja, kepuasan supervisi dan kinerja 

karyawan (Cropanzano, Prehar & Chen, 2002).  

Persepsi keadilan interaksional terbentuk ketika pihak-pihak yang berwenang 

menghargai dan menunjukkan perhatian terhadap para karyawan (sensitivity: respect 

dan propriety) dan menjelaskan alasan yang mendasari sebuah keputusan (explanation: 

justification dan truthfulness). Beberapa penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa 

dua dimensi keadilan interaksional (sensitivity dan explanation) mempunyai efek yang 

independen satu dengan yang lain  dan kemudian disebut sebagai keadilan 

interpersonal dan keadilan informasional (Greenberg, 1993; 1994 dalam Colquitt, 

2001). 

Hubungan antara keempat faktor keadilan dengan outcomes, baik berupa 

personal outcomes dan organizational outcomes dapat dilihat pada disain matriks yang 

saya susun di bawah ini. 

Tabel 1.1. Matriks Empat Faktor Keadilan – Tjahjono Heru K (2010) 

MATRIKS  EMPAT 

FAKTOR KEADILAN 

Aspek Struktural 

Keadilan 

Aspek Sosial Keadilan 

Personal Outcomes 

Proksi: kepuasan 
Keadilan Distributif Keadilan Interpersonal 

Organizational Outcomes 

(keorganisasian)  

Proksi: komitmen afektif 

Keadilan Prosedural Keadilan Informasional 

 

Keempat dimensi keadilan, yaitu keadilan distirbutif, keadilan prosedural, 

keadilan interpersonal dan keadilan informasional berperan menjelaskan kedua jenis 

outcomes, baik personal maupun yang bersifat keorganisasian. Dalam matriks ini, 

personal outcomes, keadilan distributif dan keadilan interpersonal berada pada baris 

yang sama. Saya mengkonstruksi matriks ini dengan menggunakan pandangan 

beberapa peneliti yang mengatakan bahwa keadilan interpersonal adalah aspek sosial 

dari keadilan distributif (dalam Colquitt, 2001). Apabila kita perhatikan dimensi 

penting dalam keadilan interpersonal adalah sikap sopan dan menghindari hal-hal yang 
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bersifat kasar. Kedua dimensi ini bersifat personal individual sejalan dengan resources 

based model bahwa karyawan bekerja di perusahaan bergantung pada distribusi 

sumberdaya perusahaan seperti kesejahteraan. Dalam pandangan saya, kesejahteraan 

yang dimaksud juga mencakup kesejahteraan psikologis berkaitan dengan perlakuan 

manajerial yang bersifat interpersonal. Oleh karena itu, karyawan akan melakukan 

evaluasi hasil personal secara lebih positif sejalan dengan model dua faktor keadilan. 

Proposisi 1:  

Keadilan interpersonal dibandingkan keadilan informasional memiliki pengaruh positif  

yang lebih kuat pada personal outcomes. 

 

Sejalan dengan pandangan di atas, keadilan informasional merupakan aspek 

sosial dari keadilan prosedural. Penjelasan dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan karyawan untuk menilai keadilan. Penjelasan yang jujur dan terus terang 

dapat memperbaiki persepsi mengenai prosedur dan berdampak pada persepsi 

mengenai kapasitas organisasi. Oleh karena itu keadilan informasional mempunyai 

pengaruh yang lebih kuat pada aspek yang bersifat keorganisasian. 

 

Proposisi 2: 

Keadilan informasional dibandingkan keadilan interpersonal memiliki pengaruh positif 

yang lebih kuat pada organizational outcomes. 

 

Catatan: Untuk prediksi keadilan distributif dan keadilan prosedural menggunakan 

model dua faktor keadilan (Sweeney & McFarlin, 1993). 

 

Mengapa Modal Sosial dipertimbangkan dalam Model? 

Pertanyaan ini tidak lepas dari argumentasi yang disampaikan para peneliti yang 

mengkritisi cara pandang objektif-universalistik dalam kajian perilaku. Dalam kajian 

keadilan, beberapa peneliti mendorong pentingnya mempertimbangkan aspek subjektif 
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sekaligus menengarai banyaknya hasil-hasil penelitian yang samar disebabkan 

mengabaikan aspek subjektif (Skarlicky, 2001 dan Harris et al., 2004). 

Dalam publikasi ilmiah saya di salah satu jurnal internasional, saya sampaikan 

temuan saya bahwa modal sosial merupakan aspek subjektif yang berperan dalam 

proses kognitif dalam mempersepsikan keadilan. Ada tiga hal yang menjadi alasan 

penting memasukkan variabel modal sosial dalam penelitian keadilan. Pertama, 

dijelaskan dalam teori heuristik (heuristic theory) bahwa karyawan melakukan 

”shortcut” kognitif dalam menilai keadilan di perusahaannya, karena keterbatasan 

informasi. Ini alasan pertama pentingnya aspek subjektif dipertimbangkan dan modal 

sosial dilihat sebagai properti individual seperti dalam berbagai kajian (Chua, 2002; 

Kostova & Roth, 2003; Akdere, 2005). Kedua, dalam perspektif teori identitas sosial 

(social identity theory), mereka yang memiliki modal sosial tinggi cenderung 

melakukan identifikasi dengan organisasi sehingga sikap dan reaksi mereka berbeda 

dan cenderung lebih sensitif dengan aspek sosial daripada aspek ekonomis. 

Berdasarkan kajian modal sosial, bahwa mereka yang memiliki modal sosial 

tinggi cenderung fokus pada aspek sosial sedangkan mereka yang memiliki modal 

sosial rendah lebih menekankan pada aspek yang bersifat ekonomis dan 

memaksimumkan hasil personal (Kostova & Roth, 2003). Mereka mempersepsikan 

keadilan interpersonal  dan informasional terhadap outcomes dimoderasi oleh modal 

sosial mereka. 

Proposisi 3a: 

Modal sosial memoderasi pengaruh positif keadilan interpersonal pada personal 

outcomes. Pengaruh positif keadilan interpersonal pada personal outcomes lebih kuat 

pada mereka yang memiliki modal sosial rendah. 

Proposisi 3b: 

Modal sosial memoderasi pengaruh positif keadilan interpersonal pada organizational 

outcomes. Pengaruh positif keadilan interpersonal pada organizational outcomes lebih 

kuat pada mereka yang memiliki modal sosial rendah. 
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Proposisi 4a: 

Modal sosial memoderasi pengaruh positif keadilan informasional pada personal 

outcomes. Pengaruh positif keadilan informasional pada personal outcomes lebih kuat 

pada mereka yang memiliki modal sosial rendah. 

Proposisi 4b: 

Modal sosial memoderasi pengaruh positif keadilan informasional pada organizational 

outcomes. Pengaruh positif keadilan informasional pada organizational outcomes lebih 

kuat pada mereka yang memiliki modal sosial rendah. 
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BAGIAN KELIMA: SIMPULAN 

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, 

Model empat faktor keadilan merupakan model keadilan yang komprehensif. 

Model ini mempertimbangkan tidak hanya aspek formal manajerial, namun juga aspek 

sosial keadilan yaitu sikap respek dan berkata sopan (keadilan interpersonal) dan 

penjelasan yang logis dan jujur (keadilan informasional) dalam menjelaskan reaksi dan 

sikap karyawan. 

Model empat faktor keadilan menempatkan modal sosial sebagai variabel 

penilaian subjektif karyawan yang membedakan sikap karyawan. Hal itu terkait dengan 

tiga alasan yang mendasari hadirnya variabel modal sosial, yaitu: keterbatasan 

informasi, sudut pandang teori identitas sosial dan prinsip-prinsip keadilan yang 

berbeda terkait dengan distribusi. 

Dalam praktek manajerial, para pengambil keputusan penting mengaplikasikan 

aspek sosial keadilan seperti bagaimana mereka memperlakukan karyawan dengan 

respek dan santun serta bagaimana memberikan informasi yang logis dan jujur di 

samping aspek formal manajerial dengan memperhatikan kearifan lokal. Dengan 

demikian aspek sosial keadilan sepatutnya menjadi sikap mental para pimpinan dan 

manajer di Indonesia. Sikap respek, berkata santun, menjelaskan secara logis dan jujur 

adalah sikap mental manajer kita dalam membangun aspek sosial keadilan dalam 

organisasi.  
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PENUTUP 

Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, 

Apabila dunia pendidikan tinggi saat ini belum banyak melahirkan ilmuwan 

yang membangun peradaban masa depan, marilah kita memastikan komunitas 

akademik pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta menjadi sebuah komunitas pembelajar sejati yang selalu mengembangkan 

pembelajaran pada setiap tarikan dan hembusan nafas sivitas akademika UMY dalam 

membangun peradaban kini dan masa depan yang unggul dan mencerahkan.  

Alhamdulillah atas ijin Allah SWT di usia 38 tahun 8 bulan, saya memperoleh 

SK pengangkatan sebagai profesor bidang ilmu manajemen SDM. Pada sisi lain SK 

tersebut bermakna sebuah amanah untuk terus berbagi pencerahan bagi diri sendiri dan 

lingkungan. Pada hakekatnya upaya pencerahan selayaknya dimulai dari diri sendiri 

kemudian bergerak simultan bagi keluarga dan masyarakat luas. Oleh karena itulah 

saya memastikan diri saya untuk tidak pernah berhenti belajar kepada para ”Guru 

Besar” saya yang luar biasa dalam meniti perjalanan dalam ”universitas kehidupan”. 

Mereka adalah orang tua saya, istri, anak-anak saya, sahabat-sahabat, mahasiswa dan 

semua kolega saya dan siapapun mereka. Peristiwa apapun dalam kehidupan yang kita 

hadapi pastinya adalah ”materi kuliah” yang sangat mahal saat kita berniat memberi 

makna. Tempat di manapun kita berada menjadi sebuah universitas yang dapat 

melampaui Harvard Business School, saat kita membuka panca indera kita untuk mau 

merasakan, melihat dan mendengarkan bait demi bait alunan syair kebaikan. Kapan 

pun waktunya, menjadi saat yang tepat dan begitu indah untuk membiarkan segala 

pengetahuan dan ilmu dari semesta terserap ke seluruh sel kehidupan kita. 

Saat yang paling membahagiakan bagi saya adalah saat saya menyampaikan 

terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, sekaligus mengenang 

kembali sosok ayahanda saya yang luar biasa, almarhum Drs. H. Soemeri 

Senomuljono. Seorang anak desa (daerah yang tidak ada dalam peta kata ayah saat itu) 

yang hidup sangat pas-pasan hingga menjadi pejabat menengah di bank BTN. Anak 
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desa yang mendapat penghargaan Indonesia Award tahun 1996 dan Tokoh Penggerak 

Pembangunan Nasional tahun 1997. Anak desa yang selalu mengingatkan kami bertiga 

anak-anaknya untuk ”tidak setengah-setengah” dalam menjalani karir kehidupan. 

Setiap tarikan nafasnya adalah cita-cita dan inspirasi untuk kami, anak-anaknya. Saya 

sempat tertegun saat sahabat ayahanda, bapak Drs. H. Hadi Purwanto (mantan pejabat 

di Bank Bumi Daya) mengatakan bahwa ayah saya saat ini tertawa bahagia di sana 

karena anaknya bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Ayah saya dan pak Hadi dulu 

aktif di Tapak Suci Muhammadiyah. Pada bulan suci Ramadhan 1431 H ini, ayahanda 

telah berpulang kepadaNya, namun inspirasi dan nasihat-nasihatnya selalu hidup dalam 

jiwa, pikiran dan badan kami. Semoga amal ibadah almarhum ayahanda Soemeri 

Senomuljono diterima Allah SWT dan segala khilaf dan kesalahannya diampuni Allah 

SWT. Amien. 

Rasa hormat dan terima kasih yang sangat dalam kepada ibunda, Hj. Sri Bakti 

Sedjati, S.H., sosok wanita sabar yang sangat peduli kepada keluarga. Dengan gelar 

sarjananya pada masa itu ibunda telah memiliki karir yang bagus di Bank Tabungan 

Negara dan Bank Indonesia tetapi memutuskan untuk mewakafkan karirnya bagi karir 

ayah saya dan karir masa depan anak-anaknya. Ibu saya melahirkan 3 anak, dua laki-

laki dan satu perempuan. Saya anak tertua dan dua adik kandung saya,  Digdo Hendarto 

Cahyono, S.H. dan Woro Endah Sulistyaningrum, S.E. Kepada keduanya, saya 

sampaikan terima kasih atas kebersamaan belasan bahkan puluhan tahun dalam 

keluarga H. S. Senomuljono, pastinya sungguh banyak hikmah yang sangat berharga. 

Rasa hormat, sayang dan terima kasih yang dahsyat buat istri saya, Majang 

Palupi yang memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan multinasional di USA, 

alumni MBA dan BBA dari The University of Tennessee dan Western Michigan 

University, USA dan telah mengambil keputusan yang tepat untuk mendampingi 

dengan tulus seorang  dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

Apresiasi yang luar biasa buat ketiga ananda tersayang,  Lubna Hananing Bakti 

Palupi, Tazkia Hayyuning Bakti Palupi dan Justicio Bakti Amarilhaq yang telah 

mewakafkan waktu bermainnya dengan ayahanda, namun keikhlasan ananda bertiga 
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insya Allah menjadikan tangki kasih sayang dan cinta ananda senantiasa berlimpah 

untuk berbagi kepada semesta. 

Terima kasih kepada kedua mertua saya, Bapak H. Badijoen dan ibu Hj. 

Soeparmi yang memberikan perhatian dan dukungan pada perjalanan saya dan 

mempercayakan putri satu-satunya kepada saya. Tidak lupa terima kasih kepada semua 

saudara ipar saya mas Nono, mas Yoko, mas Yono, mas Soko, mas Galugu, mbak 

Nova, Yuda, Oci dan Dedi. 

 Terima kasih tak terhingga untuk semua guru-guru saya mulai dari TK Dharma 

Bakti Jakarta, SD Negeri 09 pagi Bendungan Hilir Jakarta, SD Negeri Meruya Ilir 01 

Pagi Jakarta, SMP Negeri 75 Jakarta, SMP Negeri 5 Semarang, SMA Negeri 3 

Semarang dan dosen-dosen saya di Universitas Gadjah Mada. 

Terima kasih kepada guru-guru luar biasa dalam kehidupan saya, Bapak Prof. 

Dr. Djamaludin Ancok, Drs. H. Siswanto (mantan Direktur Bank BTN), Drs. 

Mohammad Arsyad, M.M. (mantan Direktur Bank BNI), Drs.  Hadi Purwanto (mantan 

VP Bank Bumi Daya), Dr., Muhammad Su’ud, M.M. (STIE WW) Dr. Ir. Adi W. 

Gunawan, M.Pd., C.Ht., Drs. Ronny F.R., Drs. Asep Haerul Gani, C.Ht. dan masih 

banyak guru-guru luar biasa saya yang tidak  dapat saya sebutkan satu persatu. Saya 

yakin pahala kebaikan terus mengalir bagi para guru saya yang luar biasa itu. 

Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ketua dan para anggota Badan 

Pelaksana Harian, Rektor dan jajarannya, Ketua Senat dan para anggota senat, 

pimpinan fakultas, program studi dan lembaga di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta serta kolega dosen, karyawan di lingkungan Fakultas 

Ekonomi UMY. 

Bagi semua yang disebutkan namanya dan yang tidak disebutkan namanya, para 

hadirin yang telah meluangkan waktunya, saya mengucapkan terima kasih dan berdo’a 

semoga Allah memberikan rahmatNya bagi karya energi positif kita semua. Amien.... 

Jazahumullahu khairan katsiran.    

Billahi at-Taufiq wa al-Hidayah. 

Wassalamu;’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 
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