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Kata Pengantar

Salah satu kenyataan penting mengenai orang-orang yang
mencapai posisi manajemen senior pada bidang penyiaran
radio adalah: seringkali pada saat mereka ditunjuk untuk
tugas manajemennya yang pertama, baru mereka belajar apa
yang dilakukan oleh seorang manajer. Pengalaman menjadi
guru bagi mereka. Mungkin  guru yang lebih baik daripada
pelajaran kuliah, program pelatihan, buku teks atau video.
Tetapi pengalaman bukan guru yang paling baik, karena
sepanjang prakteknya, dapat terjadi banyak kesalahan -
beberapa diantaranya mungkin sangat serius.
    Banyak diantara para manajer senior yang sebelumnya
sukses sebagai penyiar radio, produser, reporter atau
karyawan bagian iklan. Mereka sudah terbiasa dengan sukses.
Mereka sudah tahu cara-cara memecahkan masalah. Mereka
menyambut baik keadaan yang kompleks. Tetapi sedikit
diantara mereka siap untuk menghadapi kesulitan yang ada
dalam mengelola  kelompok besar orang-orang : baik itu pada
sebuah stasiun radio atau pada departemen program atau
unit khusus di dalam organisasi penyiaran yang lebih besar.
    Tentunya apa yang dipelajari oleh para manajer ini di
tempat tugasnya mungkin merupakan cara yang benar. Tetapi
lebih sering terjadi bahwa bukan demikian halnya. Cara
mereka mengelola lebih cenderung mengikuti cara mereka
sendiri dikelola, daripada dengan “cara yang benar”.
   Para penulis buku ini memiliki pengalaman luas di dalam
manajemen penyiaran radio.
   Keith Jackson, Philip Charley dan Tom Hogan semuanya
pernah bekerja di Australia, Asia dan daerah Pasifik. Mereka
telah bekerja baik di bidang penyiaran publik, komersial atau
pun nirlaba. Semua pernah  menjadi praktisi (dalam bidang
penulisan, produksi, jurnalisme, pemasaran, pewawancara,
presentasi dan teknik) yang kemudian meneruskan menjadi
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pelatih, konsultan dan station manager radio.
    Sebagai manajer, mereka mencari buku yang mudah
diperoleh, yang berkisah tentang manajemen secara singkat,
dengan detail yang minimum dan aplikasi praktis yang
maksimum. Dan mereka tidak berhasil. Itulah sebabnya
mengapa mereka menulis buku ini : sebuah buku praktis
‘bagaimana caranya’ (how to) untuk menjadi manajer radio.
    Para penulis berterima kasih atas dukungan yang mereka
terima dari Martin Hadlow dari United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
    Setelah mencapai posisi manajer umum, humas pada
Australian Broadcasting Company, Keith Jackson sekarang
menjabat sebagai direktur di salah satu perusahaan hubungan
masyarakat yang terkemuka di Australia. Phil Charley telah
pensiun dari penyiaran aktif setelah 35 tahun sebagai manajer
stasiun radio tetapi masih memberi kuliah mengenai radio
pada Macleay College ,Sydney dan Sekolah Film, Televisi dan
Radio Australia. Tom Hogan masih menjadi konsultan dan
pendidik di bidang komunikasi dan penyiaran.
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Cara Menggunakan Buku ini

Buku ini ditulis dari sudut pandang seorang manajer yang
bekerja di lingkungan penyiaran radio.
    Manajer demikian adalah orang sibuk. Selalu kekurangan
waktu. Tidak pernah cukup jam dalam sehari. Jarang ada
kesempatan untuk belajar; lebih jarang lagi prospek untuk
menjadi ahli dalam banyak bidang yang bersama-sama
tercakup pada disiplin manajemen.
    Buku ini tidak dimaksudkan untuk dibaca sekaligus. Tetapi
dirancang sebagai rujukan pada saat diperlukan.
      Ini merupakan buku “bagaimana caranya” untuk menjadi
manajer. Buku ini tidak mengajarkan bagimana menulis
sebuah buletin berita, menyambung pita atau memproduksi
sandiwara radio. Banyak buku lain yang bagus mengenai topik
tersebut. Buku ini meliputi seni manajemen sehubungan
dengan penyiaran radio. Kiranya cukup untuk membatasi diri
dengan sasaran ini.
   Anda mengalami pegawai yang menimbulkan masalah ?
Lihat Bagaimana Menerapkan Disiplin atau Bagaimana
Menangani Pelanggaran.
    Anda baru di tempat tugas anda ? Lihat Bagaimana
Memulai di Stasiun Baru atau Apa yang Dicari oleh
Staf Dalam Diri Seorang Manajer.
    Anda khawatir bahwa stasiun radio lain akan mencuri
pendengar anda? Lihat Apa yang Harus Dilakukan
dengan Stasiun Pesaing atau Mengapa Anda Harus
Meriset Pendengar Anda.
   Anda merasa lelah dan depresi dengan tugas anda ? Lihat
Bagaimana Caranya Agar Tetap Bermotivasi atau
Bagaimana Menangani Stres.
    Dalam format demikian, buku ini menyajikan lebih dari
200 bidang pokok di mana seorang manajer penyiaran radio
paling banyak membutuhkan nasehat. Nasehat ini
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ditampilkan dalam bentuk butir-butir sehingga menjadi bahan
bacaan yang cepat dan mudah. Jadi pada masing-masing
bidang pokok tersebut, anda dapat mencari informasi yang
anda butuhkan yang diberikan secara jelas, kena sasaran dan
mudah dimengerti.
   Ada dua bagian pokok dari buku ini : Bagian 1 adalah
pedoman umum manajemen untuk para manajer penyiaran
radio; Bagian 2 adalah pedoman manajemen radio, dengan
fokus pada hal-hal khusus yang terdapat pada radio siaran.
   Pada Bagian 1, kami telah memilih beberapa kutipan oleh
sejumlah orang yang tentang manajemen dan disiplinnya.
Semua kutipan ini mengilustrasikan teks dan akan memberi
lebih banyak bahan pemikiran kepada anda.
    Dan dalam Bagian 2, kami menawarkan beberapa anekdot
penyiaran radio. Radio siaran penuh dengan kisah-kisah
humor, kejutan dan petualangan, dan kami mencoba untuk
mencerminkan sedikit keceriaan itu.
   Kini, letakkan buku ini dekat tempat duduk anda, bersiap-
siap bilamana anda akan memerlukannya.
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Bagaimana memecahkan masalah

Perhatikan adanya tanda-tanda peringatan
Masalah sering mengirim tanda-tanda peringatan awal.
Biasanya ada tanda-tanda bahwa masalah staf akan muncul:
meningkatnya absensi, kinerja yang buruk, kegelisahan, sering
terlambat  atau perubahan perilaku lainnya. Perhatikan jika
ada tanda-tanda demikian.

Kenali masalahnya
Masalah yang sebenarnya tidak selalu mudah dideteksi.
Kadang-kadang ada sejumlah masalah terkait dan anda perlu
mengenali  mana yang penting. Tetapi sering dapat ditemukan
masalah pokoknya jika anda memilah-milah fakta secara
cermat. Anda tidak dapat membuat keputusan yang wajar
sebelum mengetahui masalah sebenarnya. Kemudian anda
perlu mendefinisikannya. Lakukan ini dengan menyatakan
secara jelas apa  masalahnya.

Analisa masalahnya
Setelah anda mendefinisikan masalahnya (sebab maupun
gejalanya), anda dapat menganalisanya. Mula-mula,
kumpulkan faktanya. Anda mungkin tidak mendapat
semuanya, tapi kumpulkan sebanyak mungkin. Lalu pilih-pilih
di antaranya. Tanya diri sendiri: “Apa yang ditunjukkan oleh
fakta ini?” Pertimbangkan informasinya. Pikirkan baik-baik.
Maka anda akan dapat memahami unsur-unsur pembentuk
masalah itu.

Kembangkan solusi alternatif
Supaya anda menemukan solusi terbaik bagi sebuah masalah,
anda harus mempertimbangkan semua alternatifnya. Jika anda
mengembangkan berbagai  pilihan, tidak hanya satu,

1 • • • • • Kepemimpinan
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kemungkinan akan ditemukan tindakan terbaik yang harus
dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa hanya sedikit  masalah
yang mempunyai satu solusi saja.

Evaluasi solusi terbaik
Setelah mengembangkan semua pilihan, anda harus
mengujinya dengan membayangkan bahwa solusi itu diterima.
Pertimbangkan akibat yang diinginkan dan yang tidak
diinginkan dari masing-masing solusi. Evaluasi hal-hal yang
baik dan buruk dari solusi itu. Cara yang berguna untuk
melakukan ini adalah melalui analisa SWOT. SWOT adalah
kependekan dari Strengths (Kekuatan), Weaknesses
(Kelemahan), Opportunities  (Peluang) dan Threats  (Ancaman)
dari masing-masing pilihan.

Ambil pilihan terbaik
Ketika membuat keputusan akhir mengenai cara memecahkan
masalah, anda dapat mempertimbangkan  faktor-faktor lain,
beberapa di antaranya bersifat pribadi: pengalaman anda
sebelumnya di bidang manajemen, pengetahuan anda
mengenai radio siaran, nasehat yang anda terima dari orang
lain atau bahkan dengan pengujian atau eksperimen.

Laksanakan keputusan itu
Anda harus merencanakan pelaksanaan keputusan anda
dengan hati-hati. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini:
apa yang sebenarnya harus dilakukan, harus dilakukan dengan
urutan bagaimana, siapa yang akan melakukannya, di mana
akan dilakukan dan dalam kerangka waktu bagaimana? Karena
kebanyakan keputusan mempengaruhi atau melibatkan orang
lain, anda perlu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan
mereka untuk memperoleh pengertian dan dukungan.

Tindak lanjuti dan evaluasi hasil-hasilnya
Pemeriksaan tindak lanjut yang rutin akan menjamin bahwa
masalahnya sudah dapat dikendalikan. Masalah kecil dapat
dikoreksi pada waktu terjadi. Jika persoalannya tidak
terpecahkan, mungkin akan berguna untuk menjalankan proses
pemecahan masalah sekali lagi.
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Tuhan tidak menuntut  kita untuk  berhasil;
Ia hanya meminta agar kita berusaha

Ibu Teresa (1910 - 1997), Biarawati Katolik Roma

Apa yang anda perlukan untuk berhasil

Gunakan akal sehat anda
Jika anda memiliki akal sehat ini berarti mengerti bagaimana
sebenarnya dunia bekerja. Termasuk juga mengubah masalah
yang sulit menjadi sederhana. Ini berarti berpikir jernih
mengenai hubungan antara sebab dan akibat. Ini berarti
kemampuan untuk mengafsirkan dengan tepat apa yang
terjadi. Ini berarti mengambil tindakan yang sesuai dengan
situasinya. Pernah dikatakan seseorang bahwa masalahnya
dengan common sense (akal sehat) adalah bahwa tidak begitu
common (umum).

Ketahui bidang anda
Anda tidak dapat menjadi orang yang berhasil kecuali jika anda
mengetahui banyak mengenai manajemen maupun penyiaran
radio. Pengetahuan ini diperoleh dari pendidikan, pelatihan
yang relevan, beberapa tahun pengalaman, membaca, berpikir,
berdiskusi, bereksperimen dan mengadakan upaya untuk terus
belajar tanpa perduli seberapa tinggi posisi anda dalam
organisasi.

Belajar menjadi mandiri
Kemandirian ialah ketrampilan untuk melakukan banyak hal
dengan percaya diri dan mempercayai kemampuan anda
sendiri. Ini berarti tidak menunggu orang lain untuk memulai.
Ini berarti tidak harus diberitahu apa yang harus dilakukan.
Anda dapat memulai sendiri mengerjakan apa yang harus
dilakukan , menggunakan inisiatif dan sumber daya anda.

Dapat menyelesaikan pekerjaan
Bila orang yang sukses merencanakan sesuatu, mereka
merencanakan dengan cermat. Bila mereka memulai
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mengerjakan sesuatu, mereka menyelesaikannya. Orang yang
sukses akan melakukan sesuatu dengan tuntas, tidak
setengah-setengah. Mereka tidak mencari-cari alasan. Mereka
memperbaiki keadaan. Bila mereka gagal —dan bahkan orang
yang paling suksespun kadang-kadang gagal— mereka
menganalisa apa yang salah dan memulainya kembali.

Beri kepemimpinan
Manajer radio yang sukses memahami bahwa mereka harus
menunjukkan arah bagi orang lain. Ini selalu menuntut kearifan
dan kadang-kadang memerlukan keberanian. Manajer yang
sukses memimpin dengan memotivasi dan membimbing
stafnya. Mereka tidak memimpin dengan menakut-nakuti.

Bedakan mana yang salah dan benar
Orang-orang yang paling sukses bersifat jujur, etis dan adil.

Bebaskan kreativitas anda
Manajer yang baik menggunakan bakat alam dan imajinasinya.
Mereka mencari peluang untuk melakukan sesuatu dengan
cara yang berbeda. Mereka selalu mengincar perbaikan. Mereka
berpikir luas dan pintar.

Kembangkan percaya diri anda
Percaya diri ialah keyakinan yang timbul dari pengertian bahwa
anda telah melakukan sebanyak mungkin untuk
mempersiapkan diri dan memberi kesempatan bagi anda
sendiri untuk sukses.

Kembangkan ketrampilan komunikasi anda
Ketrampilan berkomunikasi membantu kemampuan anda
untuk membangun hubungan baik, untuk meyakinkan dan
memimpin orang dan menyampaikan ide-ide anda kepada
perorangan dan kelompok. Beberapa orang pada organisasi
radio siaran yang besar mengatakan : “Meskipun kami ini
komunikator, kami tidak berkomunikasi dengan baik di sini.”
Pernyataan ini mencampur adukkan dua kegiatan : komunikasi
massa dan komunikasi antar pribadi. Terdapat perbedaan
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sangat besar di antara keduanya. Komunikasi antar pribadi
yang efektif jauh lebih sukar. Bahkan beberapa penyiar radio
—yang sangat unggul di studio— merupakan komunikator
antar pribadi yang buruk.

Tumbuhkan keakraban dengan orang lain
Orang yang sukses menjalin hubungan baik dengan orang lain
dan dapat bekerjasama  dengan baik .

Bersikap positif
Perlihatkan sikap riang dan optimis. Ini akan menular kepada
orang di sekitar anda. Cegah pikiran negatif dan omongan
negatif. Sikap anda sendiri banyak berpengaruh terhadap moril
stasiun radio anda. Meskipun anda merasa berkecil hati,
bersikaplah bersemangat.

Rencanakan dengan baik
Salah satu kunci penting bagi sukses adalah untuk
menggambarkan apa yang ingin anda capai, kemudian
merencana dengan baik langkah-langkah yang diperlukan
untuk mencapai tujuan itu. Ikutsertakan staf anda dalam
perencanaan ini dan libatkan mereka.

Jadilah manajer yang sistematis
Menjadi sistematis berarti mengambil pendekatan langkah-
demi-langkah terhadap manajemen dan mengembangkan cara-
cara yang logis untuk mengatur pekerjaan anda.

Akuilah peran nasib baik
Nasib baik selalu berguna, tetapi tidak akan pernah cukup.
Anda harus berterima kasih bila mendapat keberuntungan.

Apakah karakteristik kepemimpinan

Berlaku rasional
Bersikap rasional berarti memadukan harapan dan kebutuhan
anda dengan harapan dan kebutuhan orang lain, stasiun anda
dan organisasi. Ini berarti harus terbuka terhadap umpan balik
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dan kritik , berperilaku etis, mengambil pendekatan
pemecahan masalah  dan merasa nyaman dengan diri anda
sendiri. Seluruh kualitas ini biasanya ada pada pemimpin yang
efektif.

Pikirkan - kemudian komunikasikan
Pemimpin yang efektif menghabiskan banyak waktu untuk
berpikir dan kemudian menyampaikan hasilnya secara jelas
dan persuasif. Tiga ketrampilan penting dari aspek
kepemimpinan ini adalah (1) kapasitas untuk menganalisa dan
memikirkan tuntas situasi yang kompleks, (2) kemampuan
untuk berkomunikasi secara efektif dan (3) keberanian untuk
mendorong tercapainya hasil yang baik.

Kembangkan ketrampilan manusia dan
produktivitas

Ketrampilan lain untuk kepemimpinan yang efektif adalah
berkaitan dengan manusia dan produktivitas. Ketrampilan
yang berkaitan dengan manusia adalah ketrampilan anda
dalam menghadapi orang lain (pemasok, pengiklan, pengisi
suara) sehingga mereka melakukan hal-hal yang perlu
dilakukan. Ketrampilan yang berkaitan dengan produktivitas
meliputi kemampuan mengelola  stasiun radio untuk
memberikan hasil yang baik melalui penggunaan anggaran,
peralatan, properti dan sebagainya dengan efisien.

Pelihara tingkat energi yang tinggi
Tiga elemen penting yang menyumbang bagi tingginya
tingkatan energi adalah kesehatan, sikap positif dan stres
rendah.

Maka pemimpin yang trampil menundukkan pasukan musuh
tanpa bertempur sama sekali; ia menaklukkan kota-kota mereka
tanpa mengepungnya; ia mengalahkan kerajaan mereka tanpa

operasi yang berkepanjangan di medan.

Sun Tzu (abad 6 - 5 SM), jendral Cina
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Lawanlah keinginan untuk memiliki masalah
orang lain

Anda tidak boleh mengambil alih persoalan orang lain, maka
jangan membuang waktu dengan mencemaskannya. Apa yang
dapat anda lakukan adalah membantu orang lain untuk
mengerti lebih banyak mengenai masalahnya sendiri dan
mendorongnya untuk bertindak positif untuk
memecahkannya. Jangan biarkan diri anda menjadi korban
masalah orang lain.

Bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras
Belajarlah untuk menerapkan tenaga anda dengan cara yang
terencana. Ini dapat dilakukan dengan memfokus pada
masalah yang memerlukan keahlian anda, bukan masalah yang
dapat ditangani secara efektif oleh orang lain. Belajar untuk
mengelola waktu anda lebih efektif dan kembangkan
keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan hal-hal lain dari
hidup anda.

Jalankan sistem manajemen waktu
Kebanyakan dari kita punya cukup waktu untuk melakukan
apa yang ingin kita lakukan, dengan syarat kita merencanakan
bagaimana sebaiknya menggunakan waktu. Jangan pernah
menerima “tak ada waktu” sebagai alasan. Orang biasanya
punya waktu jika mereka mengelola waktu yang mereka miliki
dengan lebih baik.

Kembangkan suatu sikap sukses
Pemimpin dan manajer yang sukses melihat diri mereka sukses.
Pikirkan kata-kata ini. Anda dapat membantu diri anda menjadi
sukses dengan mengambil sikap positif. Cobalah mengarahkan
tenaga dan pikiran anda pada pengembangan sikap ini.
Berfokuslah pada pencapaian hasil.

 Orang yang memimpin dengan efisien
pasti telah menurut pada orang lain di masa lalu.

Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), negarawan Romawi



10 MANAJEMEN DETIK DEMI DETIK

Bagaimana menjadi pemimpin yang baik

Kembangkan pengenalan diri
Pemimpin yang baik mengenal diri sendiri dan ini berarti juga
bahwa mereka mengerti kekuatan dan kelemahannya sendiri.
Mereka juga mengenal kekuatan dan kelemahan stafnya dan
orang lain yang mereka hadapi.

Bekerjalah secara teratur
Pemimpin perlu menetapkan tujuan, mengembangkan rencana
dan melaksanakan serta mengevaluasinya. Mereka perlu
mengetahui bagaimana menetapkan prosedur untuk mencapai
tujuan ini. Mereka perlu mengajarkan prosedur ini kepada staf
dan menjamin bahwa prosedur ini dipraktekkan. Ini disebut
“well-organised”.

Beri pengakuan kepada  staf
Beri pengakuan kepada staf anda atas kontribusinya secara
perorangan atau kelompok. Katakan jika mereka telah bekerja
dengan baik. Katakan bagaimana anda menghargai kerja keras
mereka. Atau sesekali kunjungi mereka di tempat kerja atau
di studio.

Aturlah sumber daya
Identifikasi, aturlah dan gunakan sumber daya yang sesuai
untuk mencapai tugas yang sedang anda kerjakan. Sumber
daya ini dapat berupa manusia, keuangan atau teknik.

Ukurlah apa yang anda lakukan
Dengan mengukur, anda dapat mengetahui dengan pasti
apakah anda berhasil atau tidak. Evaluasi kekuatan dan
kelemahan dari segala sesuatu yang anda lakukan. Apakah
anda mempunyai lebih banyak pendengar tahun ini daripada
tahun lalu? Apakah mereka menilai stasiun lebih tinggi tahun
ini daripada tahun lalu ? Apakah anda mendapat lebih banyak
pemasukan iklan tahun ini daripada tahun lalu? Apakah
stasiun lebih menguntungkan? Ini semua merupakan ukuran.
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Teruslah belajar
Tetap berusaha untuk mengerti dan mengetahui lebih banyak
mengenai segala sesuatu. Ubah setiap situasi menjadi
pengalaman belajar. Jangan pernah merasa bahwa anda
mengetahui segala sesuatu. Jangan terlalu tinggi hati untuk
bertanya. Selalu tanyakan cara kerja sesuatu.

Mengerti kewenangan
Sebagai manajer anda diberi kewenangan , atau kekuasaan.
Anda harus menerima kewenangan ini dan belajar
menggunakannya secara bijaksana.

Bangkitkan kepercayaan orang
Anda akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain jika anda
menangani masa kini dengan realistis dan efektif sementara
mendefinisikan visi yang jelas dan dapat tercapai untuk masa
depan.

Bersikap realistik
Belajarlah membedakan antara angan-angan dan kenyataan.
Angan-angan adalah keadaan yang anda inginkan; kenyataan
adalah bagaimana sesungguhnya keadaan saat itu.

Kembangkan orang
Bangkitkan orang-orang disekeliling anda untuk memahami
potensi mereka sepenuhnya. Nasehati mereka. Bimbing
mereka. Puji mereka. Dorong mereka. Bantu mereka untuk
menjadi besar. Dan anda akan menjadi besar.

Manajemen adalah , dengan mempertimbangkan segala sesuatu,
seni yang paling kreatif. Ini adalah seni dari seni. Karena

manajemen adalah pengelolaan bakat.

Jean-Jacques Servan-Schriber, penulis Perancis
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Apa yang menghasilkan manajer yang baik

Ambil pendekatan positif
Sikap anda banyak berpengaruh terhadap moril staf anda.
Jika anda bersikap riang dan positif, ini akan mempengaruhi
orang-orang di sekitar anda. Anda harus mencegah perkataan
dan perilaku negatif.  Doronglah orang yang mempunyai
masalah pekerjaan untuk berusaha memecahkannya; dan
bukan terus mengeluhkannya.

Kembangkan kemampuan untuk merencana
Pikirkan mengenai apa yang ingin anda capai —dan
bagaimana mencapai hal itu. Ini adalah inti dari perencanaan;
bagaimana mencapai apa yang ingin anda capai. Bicarakan
aspirasi anda untuk stasiun radio bersama staf dan libatkan
mereka dalam perencanaan.

Rancang sistem yang baik
Kembangkan pendekatan langkah demi langkah terhadap
proyek dan pemecahan masalah. Aturlah setiap hari di kantor
sebagaimana anda  mengatur jadwal program.

Ambillah keputusan
Manajer yang baik mengambil keputusan. Mereka
mempertimbangkan semua fakta dan membuat keputusan
sesegera mungkin. Mereka tidak menunda mengambil
keputusan yang sulit. Orang yang  tidak membuat keputusan,
atau menunda mengambil keputusan untuk waktu yang lama,
tidak dihargai oleh stafnya. Dan mereka tidak berhasil menjadi
manajer yang efektif.

Perlakukan staf dengan adil
Jangan meng-anak emaskan siapapun. Seorang manajer yang
baik dipandang sebagai orang yang konsisten dan adil oleh
seluruh staf.

Beri contoh yang baik
Perilaku anda akan mengarahkan staf anda dan dapat
membangkitkan semangat mereka. Staf anda cenderung
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bertindak seperti anda. Jadi anda perlu memimpin melalui
contoh. Selalu siaplah untuk melakukan tugas yang anda
berikan kepada orang lain. Bukan melakukan tugas itu untuk
mereka atau sebaik yang mereka lakukan, tetapi untuk
menunjukkan bahwa anda dapat melakukannya.

Tunjukkan bahwa anda kuat
Seorang pemimpin yang baik harus menunjukkan kekuatan
(meskipun di saat itu anda tidak merasa kuat). Lakukan apa
yang anda janjikan. Jangan sekali-kali menerima yang kedua
terbaik. Bila perlu, tegurlah staf atas perilaku buruk atau kinerja
buruk. Jangan takut untuk membuat keputusan yang sulit -
dan jangan takut untuk berubah pikiran jika anda memang
salah.

Hargailah staf anda
Hargailah staf anda, urusi mereka dan perlakukan mereka
dengan respek dan kehangatan. Doronglah mereka untuk
bekerja lebih baik dan memajukan karier mereka. Akuilah
kinerja yang baik. Beri pujian bila staf melakukan tugas dengan
baik.

Pantang mundur
Jangan cepat menyerah. Bila anda memulai sesuatu,
selesaikanlah. Terapkan “kata-kata anda adalah janji anda”; bila
anda mengatakan akan melakukan sesuatu, lakukanlah.

Bagaimana menangani tugas manajemen
yang baru

Bicaralah dengan orang
Sesegera mungkin setelah penunjukan anda, temui semua staf
—secara kelompok atau secara perorangan— tergantung pada
besar kecilnya stasiun radio anda. Bicaralah kepada orang
mengenai tugasnya. Perjelas apa yang anda harapkan dari
mereka dan beritahu bagaimana biasanya anda bekerja. Tindak
lanjuti dengan berbicara kepada orang-orang yang
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mempunyai urusan dengan stasiun radio anda —para
pengiklan, perwakilan pendengar, pimpinan bisnis dan
pemerintahan , dan para pemasok barang.

Bacalah semua yang relevan
Bacalah semua arsip dan dokumen yang penting. Lihat
catatan yang berisi informasi mengenai pendengar, pengiklan,
perlengkapan, staf, anggaran dan masalah keuangan lainnya.
Pelajari segala macam laporan lampau —laporan bulanan, re-
view stasiun rado, evaluasi staf. Cari semua informasi mengenai
stasiun, sejarahnya, kondisi sekarang dan masalah yang
dihadapinya.

Dengarkan apa yang dibicarakan orang
Luangkan banyak waktu untuk mendengarkan apa yang
dikatakan orang tentang stasiun radio itu . Berbicaralah
khususnya dengan orang-orang yang berhubungan dengan
stasiun, para pengiklan dan pendengar.

Luangkan waktu untuk mengevaluasi staf
Jangan terburu-buru menilai stasiun radio dan stafnya.
Sediakan waktu untuk mengevaluasi nilai sebenarnya dari apa
yang telah anda warisi : program, staf dan cara mereka
melakukan segala sesuatu.

Amati organisasi anda dengan cermat
Cermati setiap sudut organisasi itu. Pelajari bagaimana cara
kerja segala sesuatu. Ketahui kemana uang dibelanjakan. Cari
informasi mengenai pekerjaan orang-orang. Teliti apa yang
dipikirkan oleh pendengar  mengenai stasiun anda.

Perkenalkan perubahan secara bertahap
Perubahan-perubahan yang terjadi sekaligus dapat merusak
moril. Manajer baru sering ingin melakukan banyak perubahan.
Anda harus merencanakan dan memperkenalkan perubahan
secara bertahap, bukan sekaligus. Dengan cara ini , perubahan
akan dapat lebih diterima dan orang lain akan mengerti apa
yang ingin anda lakukan.
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Tetapkan kebijakan yang baik
Buat kebijakan dan peraturan yang sesuai dan edarkan ke
seluruh staf. Jelaskan gunanya . Beri waktu untuk bertanya
dan berdiskusi. Bersiaplah untuk mengubahnya jika perlu.

Belajar untuk mengenal masyarakat sekitar anda
Jika anda orang baru di kota atau daerah itu, cari informasi
mengenai tempat-tempat yang perlu diketahui dan siapa tokoh
di sana. Libatkan diri dalam kegiatan lokal, perkumpulan,
badan olah raga dan proyek masyarakat. Seorang manajer ra-
dio adalah salah seorang di kota atau daerah itu yang
diharapkan  menjadi orang yang mengetahui banyak tentang
apa yang terjadi. Anda hanya dapat memenuhi harapan ini
jika bergaul dengan banyak orang.

 Tidak ada pegawai yang buruk; yang ada hanya manajer yang
buruk.

T.S. Lin, pengusaha Cina

Bagaimana caranya menjalankan organisasi
bermanajemen buruk

Libatkan diri anda
Libatkan diri dalam  semua bagian kegiatan stasiun yang
penting. Temuilah supervisor dan staf lain secara kolektif dan
perorangan. Jelaskan  jenis perubahan yang ingin anda lakukan
dan mintalah pendapat mereka.

Tentukan pendekatan anda
Pikirkan secara tuntas perubahan apa yang  ingin anda lakukan.
Kemudian  bicarakan tuntas dengan orang-orang terpercaya.
Modifikasi rencana anda jika perlu. Lalu adakan rapat staf.
Jelaskan apa yang anda ingin capai. Sekali lagi yakinkan orang
bahwa tidak akan ada perubahan besar tanpa konsultasi. Lalu
bicarakan dengan mereka, dengar apa yang ingin mereka
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sampaikan dan pikir mengenai apa yang mereka katakan.
Buat final perubahan itu, beritahu staf apa yang akan
dilakukan dan segera buat perubahan itu. Tetapkan dan
sepakati tujuan dengan masing-masing supervisor dan
tetapkan batas waktu untuk pencapaiannya.

Ganti orang yang berkinerja buruk
Lihat kembali tanggung jawab masing-masing supervisor dan
sesuaikan jika perlu. Identifikasi dan pindahkan supervisor
lemah dan staf yang tidak berkinerja. Jika anda mempunyai
wewenang untuk mengganti orang yang berkinerja buruk yang
tidak mau bekerjasama, lakukanlah dan gantilah dengan orang
yang bersemangat.

Libatkan orang lain
Libatkan sebanyak mungkin orang dalam pengembangan
rencana. Mintalah saran untuk perbaikan dari seluruh
organisasi atau stasiun untuk  membuat perubahan yang anda
gariskan. Pertimbangkan dengan cermat setiap saran dan
laksanakan sebanyak mungkin saran itu.

Perbaiki sistem
Rencanakan untuk memperbaiki seluruh sistem dan praktek
kerja yang buruk selama periode waktu yang wajar (misalnya
enam bulan). Libatkan supervisor dan staf untuk melakukan
hal ini.

Beri kepemimpinan
Motivasi staf dengan melibatkan mereka dalam proses
perubahan dan menjamin bahwa mereka mendapat manfaat
dari praktek kerja yang diperbaiki.

Pantau kemajuan
Pantau kemajuan orang. Pujilah kinerja yang baik dan koreksi
kinerja yang buruk. Nasehati dan bantu supervisor dan staf
untuk mencapai sasaran yang disepakati.

Informasikan staf
Beri informasi kepada staf melalui rapat secara teratur. Beri
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pujian terhadap kerjasama dan dorong upaya lanjut terhadap
perbaikan organisasi. Kembangkan kebanggaan terhadap
stasiun radio dengan memberi kebanggaan kepada orang-
orang yang bekerja disitu.

Bagaimana caranya untuk memberi perintah

Bersikap tegas tetapi sopan
Instruksi anda perlu tegas dan jelas sehingga dapat dimengerti.
Tidak perlu berteriak kepada staf atau menakut-nakuti mereka.
Dengan cara ini anda akan mendapat respek dan perintah anda
diikuti dengan senang hati dan dengan seksama.

Beri petunjuk yang jelas
Berikan instruksi anda secara tegas dan jelas. Jangan secara
samar-samar atau ragu-ragu. Tunggu pertanyaan agar staf
dapat memperjelasnya. Ulangi instruksi jika perlu. Tuliskan
jika ada kemungkinan salah tafsir. Beritahu staf bahwa mereka
dapat mengklarifikasi kepada anda kapan saja.

Beri batas waktu
Selalu  tetapkan batas waktu. Jika tugas itu harus segera
dilakukan, jelaskan hal itu : “Dapatkah anda melakukannya
sekarang ?” Meskipun tugas itu berjangka panjang, anda perlu
memberikan batas waktu yang pasti : “Tolong diselesaikan
sebelum akhir minggu kedua bulan Agustus”.
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2 ••••• Motivasi

Apa yang dicari staf pada seorang manajer

Sikap adil
Staf mengharapkan seorang manajer yang adil, yaitu yang
memperlakukan semua staf dengan cara yang sama, dan tidak
menghargai beberapa orang lebih daripada yang lainnya.

Memberi kepercayaan dan mudah ditemui
Orang-orang ingin dapat mengandalkan manajernya dan
mempercayainya Mereka mengharapkan seorang manajer
yang dapat dipegang kata-katanya. Mereka ingin manajer yang
mudah ditemui dan menjaga hubungan. Anda seharusnya
mempunyai kebijakan ‘pintu terbuka’ sehingga staf dapat
membahas masalah kerja dengan anda atau hanya singgah
untuk mengatakan ‘halo’. Jaga hubungan dengan staf.
Berkelilinglah stasiun radio atau unit itu setiap hari. Dalam
organisasi yang lebih besar, buat jadwal sedemikian rupa
sehingga anda dapat berkeliling seluruh kantor  setiap bulan.

Memberi pengakuan
Staf menyukai manajer yang memperhatikan mereka. Staf ingin
dihargai dan dipuji jika melakukan tugas dengan baik. Mereka
ingin manajer yang akan memberikan penghargaan melalui
suatu cara.

Berkomunikasi
Staf menyukai manajer yang berbicara dengan mereka. Mereka
senang diberitahu rencana dan perkembangan baru. Mereka
ingin manajer yang akan mendengarkan selain memberitahu.
Mereka ingin mengetahui apa yang sedang terjadi - dan apa
yang akan terjadi.

Bersikap konsisten
Staf ingin seorang manajer yang berlaku konsisten, bukan yang
berubah pikiran dan tak dapat diduga. Mereka ingin manajer
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yang memegang janji dan tidak ‘berubah mengikuti angin’.
Jika anda mempunyai pendekatan konsisten terhadap
manajemen, akan tampak bahwa supervisor dan staf bekerja
dengan lebih pasti dan percaya. Staf juga menyukai manajer
yang mengambil keputusan dengan cepat dan tidak  berubah
pikiran terus.

Bekerja keras
Staf mengharapkan manajer yang bekerja keras. Kemalasan,
ketidakefisienan, keterlambatan atau absen untuk jangka waktu
lama dari kantor atau stasiun radio akan menimbulkan
keresahan staf.

Memberi visi
Staf ingin seseorang yang memberi visi masa depan. Mereka
ingin manajer yang membuat masa depan lebih pasti.

Bagaimana agar staf anda tetap senang

Berikan cukup kesibukan
Orang perlu merasa terlibat secara pribadi di dalam pekerjaan.
Staf yang baik —dan itu berarti kebanyakan staf— lebih senang
jika sibuk. Sibuk biasanya berarti bahagia. Orang menjadi
bosan, tidak bahagia dan kurang semangat bila tidak cukup
yang dikerjakannya. Motivasikan staf anda dengan
memastikan bahwa mereka mempunyai cukup pekerjaan
untuk membuatnya sibuk setiap saat.

Beri tanggung jawab
Orang senang melakukan pekerjaan yang penting. Ingatkan
dan jelaskan kepada staf anda, secara kolektif dan perorangan,
bahwa apa yang mereka lakukan itu penting bagi organisasi
dan jelaskan kepada mereka  tempat tugas mereka di dalam
organisasi dan bagaimana keadaan akan menjadi lebih buruk
tanpa tugas itu. Orang akan senang mengetahui bahwa mereka
menyumbang sesuatu yang berharga. Staf operasional (penyiar



21BUKU PEGANGAN UNTUK MANAJER RADIO

radio dan reporter) tahu bahwa mereka mempunyai tugas
yang penuh tanggung jawab. Tetapi, sebagai seorang manajer,
anda harus dapat meyakinkan staf pendukung bahwa
merekapun penting bagi stasiun.

Tunjukkan bahwa anda menghargainya
Bila orang bekerja dengan baik, mereka senang diberitahu
bahwa upayanya diperhatikan dan dihargai. Beri pujian kepada
staf atas pekerjaan yang baik kapan pun anda melihatnya. Ini
akan membuat mereka senang dan memacu mereka untuk
bekerja lebih baik lagi. Bila terdapat banyak pujian untuk pro-
gram stasiun radio anda, teruskan pujian itu ke staf. Bila ditulis
surat yang memuji sesuatu yang dilakukan oleh stasiun,
tunjukkan kepada staf atau pasang salinannya pada papan
pengumuman.

Bantu mengembangkan karier
Staf akan menghargai perhatian manajer dalam kemajuan dan
karier mereka. Berbicaralah kepada mereka mengenai
aspirasinya dan rencana anda sendiri untuk kariernya dan
pelatihan lebih lanjut. [ Lihat pula BAGAIMANA
MEMBANGUN JALUR KARIER halaman XX].

Tunjukkan perhatian pribadi anda
Pendekatan manusiawi sangat besar artinya bagi staf. Tanyakan
mengenai keluarga mereka atau hal lain seperti sport atau
musik dan hobinya.

Pastikan bahwa staf mengetahui tugasnya
Staf perlu mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Mereka
perlu tahu tugas spesifiknya dan tanggung jawabnya. Terutama
dalam organisasi besar,  mereka juga perlu mengetahui fungsi
departemen  atau unit mereka. Jangan menganggap bahwa staf
—dan terutama staf pendukung— mengetahui hal- hal ini.

Tak ada sesuatu yang besar tercapai tanpa antusiasme.

Ralph Waldo Emerson (1803-82), penulis Amerika Serikat
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Bagaimana agar staf tetap termotivasi

Libatkan orang-orang di dalam tim
Keterlibatan pribadi penting untuk harga diri masing-masing
anggota staf. Orang perlu merasa bahwa mereka adalah bagian
berharga dari tim yang sukses.

Tantang orang untuk bekerja baik
Tidak peduli dimana tempatnya di dalam organisasi, seseorang
harus merasa bahwa tugasnya menantang dan merupakan
tanggung jawab. Staf senang diberi pekerjaan yang dianggap
penting. Tekankan pada setiap anggota staf anda betapa
penting pekerjaan mereka bagi sukses organisasi. Semua orang
lebih termotivasi bila merasa bahwa mereka menyumbang
terhadap sesuatu yang penting.

Berikan pengakuan
Orang perlu diberi pengakuan atas prestasinya. Bila mereka
bekerja dengan baik, mereka ingin mendengar bahwa
upayanya dihargai. Pujilah staf atas hasil kerja yang baik segera
setelah anda memperhatikannya. Ini akan memotivasi orang
untuk memberi lebih baik lagi.

Berdayakan orang
Kita semua perlu mengendalikan sesuatu dan staf harus
memegang kendali terhadap tugasnya sendiri. Pastikan bahwa
para pegawai mengerti benar tugas dan tanggung jawabnya.
Anda tidak dapat mengharapkan bahwa orang merasa berdaya
jika mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan.

Kembangkan orang
Orang ingin merasa bahwa mereka mengembangkan
pengalaman dan ketrampilannya. Staf akan menghargai
perhatian manajer terhadap kemajuan dan pengembangan
kariernya. Bicarakan dengan anggota mengenai aspirasi mereka
dan rencana anda untuk perkembangan mereka di dalam
organisasi dan untuk pelatihan lebih lanjut. Ini akan membantu
memotivasi mereka.
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Hargailah orang
Tunjukkan perhatian pribadi terhadap setiap anggota staf.
Tanyakan mengenai urusan keluarga, minat luar dan hobi
mereka. Pendekatan manusiawi ini besar artinya bagi staf dan
banyak gunanya untuk memotivasi mereka.

Bagaimana agar anda tetap termotivasi

Bersikap positif
Peliharalah pandangan yang positif terhadap kehidupan. Anda
harus percaya bahwa anda dapat melakukan banyak hal dan
memecahkan masalah. Jangan biarkan pikiran negatif berada
dalam benak anda. Anda mungkin ingin menggunakan kata-
kata positif setiap pagi. Misalnya : “Setiap hari, dari sudut
pandang apa pun, saya makin lama makin baik”.

Tetapkan standar yang tinggi
Jangan mau menerima terbaik kedua dari diri anda dan orang
lain. Selalu lakukan yang terbaik dan dorong kinerja puncak
dari staf. Ingat bahwa hampir cukup itu belum cukup baik.
Anda ingin orang melakukan sesuatu dengan benar pertama
kalinya. Dan selalu melakukannya dengan benar.

Tetapkan tujuan
Tentukan tujuan yang realistik dan bekerja keras untuk
mencapainya. Buat daftar tertulis dari tujuan-tujuan anda.
Lihatlah daftar ini setiap hari dan coret setiap tujuan dari daftar
begitu tercapai. Tambahkan tujuan baru. Ini akan membuat
anda bergerak ke arah yang benar.

Rencanakan kehidupan kerja anda
Bawalah buku tulis kecil yang berisi daftar hal-hal yang harus
dilakukan setiap hari. Lihat daftar itu setiap malam dan
pindahkan tugas yang belum dikerjakan ke daftar hari berikut.
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Perbaiki kelemahan anda
Ini adalah tip yang bagus. Tuliskan apa yang menurut anda
adalah kekuatan dan kelemahan anda. Jujurlah - tidak ada
orang lain yang akan melihat daftar itu. Pikirkan mengenai
apa yang tertulis, kemudian lihatlah daftar itu beberapa hari
sekali. Cobalah mengatasi kelemahan anda dengan
menghilangkannya. Coba jadikan kelemahan itu menjadi
kekuatan.

Tetap menjaga kedekatan dengan
stasiun radio anda

Dengarkan stasiun radio anda dan doronglah semua staf anda
untuk mendengarkannya pula. Jika anda menjual produk
seperti T-shirt atau lencana, pakailah dengan bangga. Gunakan
produk dan jasa dari para pengiklan di stasiun. Berbicaralah
kepada orang lain mengenai stasiun anda. Dalam melakukan
segala sesuatu, carilah  peningkatan yang dapat dilakukan.

Bersikap kompetitif
Jika ada stasiun radio lain di daerah anda, dengarkan stasiun
itu. Jika mereka melakukan sesuatu yang benar-benar baik yang
sesuai untuk stasiun anda, tirulah. Bukan sesuatu yang salah
untuk meniru stasiun lain, asalkan anda melakukannya jauh
lebih baik.

Mengikuti perkembangan
Ketahui apa yang terjadi. Ketahui apa yang terjadi di kota anda,
di daerah anda, di negara anda dan dalam industri anda.
Bacalah surat kabar, majalah dan buku. Berbicaralah dengan
orang-orang yang mengetahui.

Memelihara minat luar
Kadang-kadang anda harus istirahat dari kerja untuk
menyegarkan diri. Kembangkan minat luar yang membuat
anda bersantai dan bergaul dengan orang luar selain dari yang
dijumpai setiap hari. Seorang arif pernah berkata bahwa
“perubahan sama baiknya seperti liburan”.
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Bagaimana untuk merasa bahwa pekerjaan
anda berharga

Teruslah belajar
Bergaullah dengan orang-orang yang arif dan trampil dan
belajarlah dari mereka. Siapapun mereka.

Berpikir positif
Belajar untuk berpikir positif. Terus tanyakan : “Bagaimana saya
dapat memperbaiki ini?” Kembangkan ungkapan yang positif
yang akan memacu anda untuk bertindak dan gunakanlah
ketika anda perlu fokus. Misalnya, “Saya dapat melakukannya
— dan saya akan melakukannya sekarang juga!”

Perbesar jangkauan
Tetapkan sasaran yang membuat anda dan stasiun radio anda
bekerja lebih keras dan lebih baik. Rencanakan persis
bagaimana anda akan mencapainya. Diskusikan pemikiran
anda dengan supervisor dan staf.

Selalu siap
Ini adalah moto dari kepanduan, tetapi ungkapan yang baik
pula untuk manajer. Tuliskan tujuan anda di atas kertas dan
periksa setiap pagi untuk persiapan hari itu.

Jelaskan diri anda
Jelaskan tujuan anda kepada orang lain. Minta tanggapan dan
pertanyaan dari mereka. Biarkan umpan balik ini mengubah
tujuan anda.

Catat kemajuan
Catatlah kemajuan terhadap tujuan anda. Sekali-sekali
bertanyalah pada diri sendiri apakah anda dapat melakukannya
lebih baik.

Selalu ada bahaya bahwa kita hanya melakukan pekerjaan  demi
pekerjaan itu . Disinilah perlunya respek dan cinta dan

pengabdian - bahwa kita melakukannya demi Tuhan dan itulah
mengapa kita harus melakukannya seindah mungkin.

Ibu Teresa (1910-1997), biarawati  Katolik Roma
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3 • • • • • Komunikasi

Dengan siapa pegawai ingin
berkomunikasi

Berkomunikasi dengan sesama pegawai
Pegawai ingin berkomunikasi dengan sesama pegawai.
Komunikasi yang baik antara anggota staf membantu moril,
semangat tim, saling respek, pertukaran informasi dan
pemecahan masalah pekerjaan dengan lebih mudah.

Berkomunikasi dengan supervisor
Pegawai ingin berkomunikasi dengan supervisor
langsungnya. Mereka sangat mengandalkan supervisornya
untuk nasehat, bimbingan dan informasi. Manajer yang baik
selalu memastikan bahwa supervisornya terinformasi dengan
baik.

Berkomunikasi dengan manajer
Para pegawai ingin berkomunikasi dengan manajer. Kebijakan
‘pintu terbuka’ dan berkeliling stasiun secara rutin oleh
manajer memungkinkan staf untuk melakukan hal ini.

 Tak ada kesenangan bagiku tanpa komunikasi : tak ada
sedikitpun pikiran segar masuk di benakku tanpa rasa sedih

bahwa aku menghasilkannya sendiri, dan tak dapat kuceritakan
kepada siapapun.

Michel de Montaigne (1533-92), penulis Perancis

Dimana pegawai mendapat informasi

Lima sumber utama menurut urutan pentingnya (survei AS
dan Australia)
1) Supervisor langsung
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2) Jalur desas desus
3) Buku pegangan pegawai
4) Papan pengumuman
5) Pertemuan kelompok kecil

Dimana pegawai ingin mendapat informasi

Kelima sumber utama menurut pentingnya (survei AS dan
Australia)
1) Supervisor langsung
2) Pertemuan kelompok kecil
3) Manajer senior
4) Buku pegangan pegawai
5) Program orientasi

Apa yang ingin dibicarakan oleh pegawai

Membahas persoalan pekerjaan
Para pegawai biasanya antusias mengenai pembahasan
masalah kerja. Manajer harus mendorong diskusi seperti itu.
Bila diadakan diskusi, harus berlangsung dengan cara yang
tenang dan konstruktif dengan fokus pada pencarian solusi.

Mengungkapkan masalah pribadi
Pegawai kadang-kadang ingin membicarakan masalah
pribadi. Ini dapat berpengaruh besar terhadap kinerja di
tempat tugas. Mereka mungkin perlu nasehat, dihibur atau
bantuan yang seharusnya dapat ditawarkan oleh manajer.

Mendiskusikan pekerjaan dan program
Staf ingin membahas pekerjaan mereka, termasuk program
yang disiarkan oleh stasiun. Mereka perlu dan lebih-lebih
menghargai umpan balik dan saran dari anda dan
pandangan staf lainnya.

Membahas kinerja pribadi
Pegawai ingin membahas kinerja mereka dengan supervisor
atau manajer. Bila memang layak diberikan, pujian itu baik
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untuk moril. Kritik membangun juga akan dihargai oleh
pegawai.

Mendengarkan mengenai masa depan organsiasi
Pegawai senang bila diberi informasi tentang masalah
perencanaan —mengenai apa yang direncanakan oleh
manajer untuk masa depan. Ini mungkin meliputi program
baru atau layanan penyiaran, peristiwa khusus, fasilitas baru,
perubahan struktural, perpindahan staf dan sebagainya.
Orang juga ingin mengetahui keadaan stasiun dalam hal
pendengar dan pemasukan. Masa depan pekerjaan juga
merupakan isu besar lainnya, terutama di dalam organisasi
dimana terdapat banyak perubahan.

Mencari informasi mengenai prospek ke depan
Pegawai ingin mendiskusikan prospek mendatang dengan
anda. Mereka ingin mengetahui kemungkinan promosi dan
arah karier selanjutnya.

Membicarakan kondisi kerja
Staf ingin mendiskusikan kondisi kerja dengan manajemen.
Mereka senang jika dapat menyarankan dan mendiskusikan
perbaikan dan jika idenya didengarkan.

 Anda lebih mengesankan bagi orang lain dengan apa yang
anda katakan jika anda mengatakannya secara baik-baik.

Lord Gormley, anggota serikat dagang Inggris

Bagaimana berkomunikasi secara efektif

Arahkan untuk hasil yang spesifik
Tetapkan tujuan yang jelas untuk komunikasi anda.
Definisikan informasi dan ide apa yang anda inginkan untuk
diketahui dan dimengerti oleh staf anda.

Komunikasikan secara jelas dan positif
Katakan persis apa yang anda maksud. Hindari jargon.
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Pastikan bahwa penjelasan dan instruksi sudah jelas. Bersikap
positif, percaya diri dan bersemangat. Jangan takut untuk
menyatakan emosi dan drama. Ciptakan gambaran yang
kuat. Gunakan bahasa yang dipakai oleh staf anda. Berikan
sedikit gairah pada orang lain. Pakai humor dan bahasa yang
hidup.

Hadapi isu yang pelik
Beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja pribadi atau
perilaku mungkin sulit untuk diutarakan kepada orang lain .
Kebanyakan manajer merasa bahwa ini saat yang sulit,
terutama jika menyangkut orang yang mereka sukai atau
orang yang mungkin menakutkan. Anda akan berkembang
sebagai manajer dengan menghadapi masalah sulit ini dan
menanganinya secara berani dan efektif.

Bersikaplah manusiawi
Bersikaplah baik hati dan penuh perhatian. Ingat bahwa tak
seorangpun sempurna.

Usahakan kompak dengan staf
Bekerja keras untuk memadukan tujuan staf dengan tujuan
organisasi. Pastikan bahwa mereka mengerti apa yang anda
ingin capai dan bahwa mereka mengetahui apa yang perlu
dilakukan untuk membantu berlangsungnya proses ini.
Jujurlah dan bicara dengan kata-kata yang dimengerti oleh
staf. Bicaralah dengan orang seakan mereka itu teman dan
bukan pelayan.

Jaga hubungan dekat
Sering berbicara kepada staf , pelanggan, dan pemasok dan
sering dengarkan mereka. Sampaikan pesan anda secara
ringkas. Berfokuslah pada apa yang penting bagi orang-orang
ini. Jawablah kritik dengan segera dan positif.
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Bagaimana cara berkomunikasi dengan
staf

Adakan rapat staf secara tetap
Rapat singkat staf secara teratur (mungkin 15-30 menit) sekali
seminggu adalah cara yang efektif untuk membuat
orang.mengetahui persoalan.

Adakan rapat supervisor
Selenggarakan rapat mingguan untuk supervisor yang tidak
melebihi setengah jam. Setiap supervisor melaporkan
mengenai peristiwa minggu lalu dan rencana mendatang.
Informasi dari rapat diteruskan kepada staf oleh supervisor.

Menulis surat singkat
Sepucuk surat singkat atau memo adalah cara yang efektif
untuk berkomunikasi dengan seorang staf atau lebih -
terutama jika informasi itu perlu dalam bentuk permanen.
Memo harus singkat dan langsung ke masalahnya. Satu
halaman biasanya cukup. Surat ini bukan pengganti
percakapan singkat melalui telpon atau kunjungan pribadi
yang singkat .

Berbicara melalui telpon
Berbicara melalui telpon atau interkom seringkali merupakan
cara terbaik untuk menyampaikan pesan sederhana, pesan
mendesak atau instruksi. Ini juga cara yang baik hanya untuk
mengadakan kontak dengan orang.

Membuat kunjungan pribadi
Tidak ada yang lebih baik daripada berbicara bertatap muka.
Ini memungkinkan komunikasi yang lancar —diskusi, dialog
dan bahkan argumen— dalam konteks dimana orang saling
berdekatan dan semua bentuk lain komunikasi (bahasa tubuh,
kontak mata, isyarat tangan) ikut bermain.

Memakai papan pengumuman
Papan pengumuman yang dipasang di tempat yang menarik
perhatian di kantor merupakan alat yang berguna. Papan
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pengumuman sangat impersonal dan berkomunikasi secara
pasif, bukan aktif. Papan ini harus memuat berita yang
mutakhir dan sebaiknya ditinjau setiap hari. Tunjuklah
seorang staf sebagai “editor” papan pengumuman untuk
memasang pengumuman baru, melepaskan pengumuman
lama ; memastikan pengumuman dapat dibaca dan menata
letaknya sehingga tampak menarik. Jika langkah-langkah ini
dilakukan, papan pengumuman akan menjadi alat yang
berguna dan bukan koleksi guntingan kertas yang tidak rapi
pada tembok.

Memulai kotak saran
Kotak saran dipakai untuk mendorong staf agar memberi ide-
ide perbaikan kepada manajemen. Adalah penting bahwa
saran-saran ditanggapi dengan cepat. Penting pula bahwa
saran-saran dipertimbangkan secara serius dan ditindak
lanjuti jika sarannya baik. Sistem kotak saran yang tidak
memperhatikan aturan ini tidak akan berjalan.

Berkeliling kantor
Manajer seharusnya berjalan keliling kantor paling sedikit
sehari sekali dan berbicara sebentar dengan staf. Ini membuat
manajer tetap berhubungan, meningkatkan moril, dan
memudahkan komunikasi di tempat.

Memperkenalkan kebijakan ‘pintu terbuka’
Kecuali jika tidak ingin diganggu, manajer sebaiknya
membiarkan pintu kantornya terbuka dan mendorong staf
untuk masuk ketika ada masalah penting yang akan dibahas.
Kebijakan ini akan dihargai oleh staf dan efektif sebagai
sarana komunikasi yang baik dan terbuka.

Memulai edaran staf
Pada stasiun radio yang besar, surat edaran yang tetap
mengenai peristiwa, rencana dan prestasi adalah alat yang
berguna. Edaran ini harus dijalankan oleh anggota staf,
mungkin atas dasar roster. Selain berita, edaran dapat
menyajikan kontribusi dari staf —berita, artikel, cerita,
gambar, puisi. Edaran ini tidak harus diproduksi secara



32 MANAJEMEN DETIK DEMI DETIK

profesional. Anda dapat mengirimkannya kepada para
pengiklan dan orang lain yang berhubungan dengan stasiun
agar dapat mengikuti apa yang terjadi.

Mengadakan rapat tim
Pada organisasi penyiaran radio yang besar, pertemuan tetap
para pegawai dalam kelompok kerja membantu orang untuk
mengikuti apa yang terjadi. Briefing tim biasanya mulai pada
puncak organisasi dengan setiap manajer dan supervisor
meneruskan informasi ke masing-masing timnya. Briefing
perlu didukung oleh informasi tertulis untuk memastikan
bahwa pesan diteruskan dengan akurat. Staf harus diberi
kesempatan untuk menanggapi dengan informasinya sendiri,
komentar dan pertanyaan dan ini dikembalikan ke
manajemen melalui proses umpan balik (sebaiknya tertulis).
Umpan balik ini kemudian memerlukan tanggapan , maka
terjadilah proses komunikasi tiga arah.

Bagaimana agar staf berkomunikasi
dengan anda

Beritahu orang lain bahwa anda ingin
umpan balik

Rahasia umpan balik yang baik adalah untuk mencoba
melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Umpan balik
memberikan informasi kepada manajer untuk mengambil
keputusan secara tepat. Ini bertindak seperti sistem peringatan
dini mengenai masalah potensial dan keluhan. Masuklah ke
daerah staf dan jelaskan bahwa anda memerlukan dan
menyambut baik umpan balik.

Beritahu staf apa yang ingin anda dengarkan
Jika orang segan memberi respons terhadap tawaran terbuka
anda untuk berbicara, anda harus mengidentifikasi informasi
apa saja yang diperlukan dan menanyakan hal ini secara
spesifik. Anda akan temui bahwa anda mendapat informasi
yang spesifik.
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Sediakan waktu tetap untuk umpan balik
Briefing tim yang telah disebutkan harus diadakan secara tetap
dan sering. Beberapa organisasi menyediakan waktu tertentu
ketika manajer senior bersedia untuk menerima telpon dari
pegawai mengenai topik apapun.

Gunakan kegiatan informal untuk mendapat
umpan balik

Konperensi minum kopi di pagi hari, santap pagi bersama
staf dan santap malam dapat merangsang komunikasi di
dalam tim organisasi.

Perhatikan umpan balik non-verbal
Kebanyakan orang belajar memberi jawaban lisan yang
menurut mereka dapat diterima orang lain. Respons non-
verbal —pandangan berarti, berdiam diri secara canggung,
tidak adanya kontak mata— mungkin menyampaikan pesan
yang lebih akurat.

Kembangkan pengertian melalui pertanyaan
Ketika masalah tertentu perlu klarifikasi, tanyakanlah hal-
hal seperti “Apa maksud anda?”, “Inikah maksud anda?”,
“Mengapa anda mengatakan begitu?”, “Dapatkah anda
memberi contoh?”, “Persisnya, bagaimana hal itu terjadi?”
Dan sebagainya.

Doronglah umpan balik dengan metode langsung
Gunakan pembukaan seperti “Beritahu saya lebih banyak
mengenai...”, “Apa pendapat anda mengenai....” Dan
teruskan dengan pernyataan seperti “Menurut pengertian
saya, ini yang anda katakan...” Dengan cara ini anda dapat
memperjelas masalah-masalah penting.

Adakan wawancara berhenti bekerja yang
konfidensial

Wawancara berhenti bekerja untuk menemukan alasan
sebenarnya mengapa mengundurkan diri atau mengambil
pekerjaan lain dapat diadakan untuk mengungkapkan
kekurangan organisasi. Wawancara berhenti bekerja dengan
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staf yang akan pensiun penting pula. Namun hati-hati -
wawancara ini dapat mengungkapkan lebih banyak keluhan
pribadi daripada masalah yang benar.

Hargai umpan balik untuk mendorong lebih banyak
umpan balik

Salah satu motivator paling kuat adalah penghargaan dan
pengakuan. Jangan lupa berterima kasih atas umpan balik
orang  dan mengatakan betapa berguna umpan balik itu. Bila
anda mengambil suatu tindakan sebagai akibat adanya
umpan balik, beritahu orang mengenai hal itu.

Bagaimana berkomunikasi secara formal

Mengadakan pertemuan
Sebuah pertemuan dikatakan formal bila menyangkut
masalah kebijakan atau masalah pokok organisasi, bila dibuat
dan diedarkan risalah rapat dan bila hasil-hasil pertemuan
perlu ditindak lanjuti.

Menulis surat atau memo
Komunikasi disebut formal bila dilakukan secara tertulis dan
dibuat salinan yang disimpan di arsip.

Menulis laporan
Laporan biasanya formal. Laporan adalah dokumen penting
yang menjadi bagian dari catatan (record) kegiatan organisasi.

Kapan harus berkomunikasi secara resmi

Ketika membuat pengumuman penting
Komunikasi formal perlu bila manajer membuat pengumuman
yang menyangkut seluruh staf. Ini dapat berupa rencana
mendatang, kunjungan orang penting, pembahasan masalah
yang serius atau pengangkatan staf senior.

Ketika menjalankan prosedur disipliner
Komunikasi formal perlu, dalam bentuk tertulis, bila perlu
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diadakan tindakan disipliner terhadap anggota staf. Anda
harus merinci seluruh masalah secara tertulis dan
menyimpannya di arsip.

Ketika ada perubahan kondisi kerja
Ada perlunya komunikasi formal ketika kondisi diubah,
misalnya ketika seorang anggota staf dipromosikan, kenaikan
gaji diumumkan atau roster diganti.

Ketika perlu menyimpan record
Anda perlu berkomunikasi secara formal ketika  harus
memasukkan informasi ke dalam arsip untuk referensi
kemudian. Ini berlaku untuk masalah disiplin, penghargaan
bagi staf untuk kinerja bagus atau menyimpan bahan di arsip.

Bagaimana berkomunikasi secara informal

Bertemu tatap muka
Kunjungan pribadi adalah cara terbaik untuk berkomunikasi
secara informal.

Menggunakan telpon
Menggunakan telpon atau interkom adalah cara paling cepat
dan paling mudah untuk berkomunikasi secara informal.

Mengirim surat singkat
Surat atau memo - ini boleh ditulis tangan.

Mengatur acara sosial dan olah raga
Kumpul-kumpul staf, pesta, rekreasi atau olah raga semuanya
merupakan cara baik untuk mendorong staf agar bergaul dan
berkomunikasi secara bebas. Perkumpulan sosial bagi staf
dapat membuka tembok penghalang dan menumbuhkan
komunikasi dan hubungan kerja yang baik.

Menyediakan ruang pertemuan staf
Jika cukup tempat, sebuah ruangan yang disisihkan sebagai
ruang rekreasi staf atau ruang pertemuan akan mendorong
komunikasi antara staf.
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Gunakan jalur desas desus
Jalur desas desus adalah jaringan pembicaraan dan kontak
informal yang menyebarkan informasi ke seluruh organisasi.
Jalur ini adalah penyebar informasi yang tidak dapat
diandalkan. Harus digunakan dengan hati-hati. Jika desas
desus menyebarkan isu-isu yang dapat merusak organisasi,
bahaslah hal ini dengan staf yang terpercaya dan coba
mengidentifikasi pembuat gosip. Cobalah mencari informasi
mengapa orang ini berlaku demikian. Bicarakan dengan
orang-orang ini dan peringatkan mengenai konsekuensi
perilakunya.

Kapan harus berkomunikasi secara
informal

Untuk memperbaiki kesalahan
Komunikasi yang cepat dan informal perlu untuk
memperbaiki kesalahan kecil.

Menegur atau memuji
Anda perlu berkomunikasi secara cepat dan informal untuk
menegur atau memuji kinerja pegawai. Tindakan harus
dilakukan dengan segera.

Memberi instruksi sederhana
Komunikasi informal harus digunakan untuk memberi
instruksi sederhana (dan seringkali urgen) kepada staf.

Menginformasikan staf
Komunikasi informal berguna agar staf tetap terinformasi.

Menangani keadaan darurat
Sering terdapat keadaan darurat yang paling baik ditangani
dengan komunikasi cepat dan informal - berita mengenai
pemutusan listrik, pesan darurat untuk disiarkan, perubahan
program, perubahan roster atau berita staf yang sakit.
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MANAJEMEN SECARA EFEKTIF mempunyai makna
melakukan pekerjaan melalui orang lain. Ini berarti
memberi tugas atau kegiatan kepada bawahan. Manajer
harus memberikan sebagian kewenangannya sambil tetap
bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Ini sulit dilakukan
tetapi manajer yang tidak mendelegasi mengabaikan salah
satu alat manajemen yang paling efektif.

4 • • • • • Delegasi
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Mengapa ada manajer yang tidak
mendelegasi

Merasa tidak aman dengan posisi
Manajer yang merasa tidak aman untuk mengalihkan
sebagian wewenangnya cenderung tidak mendelegasi. Mereka
takut bahwa orang yang diberi wewenang akan melakukan
pekerjaan yang lebih baik daripada mereka sendiri.

Meragukan kemampuan staf
Beberapa manajer tidak mendelegasi karena mereka
meragukan kemampuan bawahannya. Mereka merasa bahwa
stafnya akan menimbulkan masalah dengan melakukan
banyak kesalahan.

Percaya bahwa mereka dapat melakukannya
lebih baik

Manajer sering tidak mendelegasi karena mereka merasa lebih
mudah melakukan pekerjaan sendiri dan bahwa mereka akan
melakukannya dengan lebih baik. Mereka merasa bahwa
setelah menjelaskan tugas itu, tugasnya  sebetulnya sudah
dapat selesai dan telah beres.

Kelilingi diri anda dengan orang terbaik yang anda kenal,
delegasikan wewenang dan jangan ikut campur.

Ronald Reagan (1911 - ), presiden Amerika Serikat

Mengapa manajer tidak dapat mendelegasi
secara efektif

Kurang memberi penjelasan
Manajer tidak  memberi penjelasan kepada staf secara benar.
Mereka tidak memberi cukup informasi atau penjelasan bagi
pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan benar.
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Tidak menetapkan batas waktu
Manajer tidak menetapkan batas waktu yang memperjelas
kepada staf kapan tugas itu harus selesai.

Memberi tidak cukup - atau terlalu banyak -
wewenang

Delegasi meliputi pemberian sebagian wewenang manajer. Ini
berarti memberi wewenang kepada staf sehingga mereka
dapat menjalankan tugas yang didelegasikan. Manajer
kadang-kadang tidak mendelegasikan cukup wewenang atau
mereka sangat membatasi wewenang yang diberikan. Manajer
lain mungkin memberi terlalu banyak wewenang dan
kehilangan kontrol atas kegiatan yang telah didelegasikan.
Delegasi yang baik berarti memberi wewenang tetapi tidak
melepas tanggung jawab atas hasilnya. Sulit untuk
menyeimbangkan manajemen tetapi harus dilakukan jika
organisasi - terutama organisasi besar - harus bekerja secara
efektif.

Menunjukkan kurang kepercayaan
Adalah sukar bagi seorang pegawai untuk melakukan tugas
yang didelegasi jika manajer terus turut campur dan tidak
memberi kepercayaan. Beberapa manajer tidak mau
melepaskan pekerjaan meskipun sudah mendelegasikan
tanggung jawab. Ini kadang-kadang disebut “membayang-
bayangi (hovering)”.

Bawahan yang tidak mampu
Kadang-kadang pendelegasian tidak efektif karena bawahan
yang diberi tugas tidak cukup mampu atau berpengalaman,
atau tidak mendapat dukungan dari anggota staf lainnya
untuk menyelesaikan tugas dengan baik.

Tidak ada pengawasan
Meskipun “hovering” menghalangi delegasi yang baik, masih
perlu ada pengawasan oleh manajer. Beberapa manajer lupa
untuk memeriksa kemajuan tugas yang didelegasikan.
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Tidak ada daftar simak (checklist)
Kadang-kadang seorang manajer lupa tugas mana yang telah
didelegasikan - dan kepada siapa didelegasi. Selalu simpan
daftar simak (checklist) tugas yang telah didelegasikan.

Bagaimana mendelegasi secara efektif

Delegasi sebagai bagian rencana
Delegasi harus merupakan bagian dari proses pertumbuhan
terencana untuk organisasi. Melalui delegasi, staf berkembang
pengalamannya, kompetensinya dan kepercayaan dirinya.

Sediakan cukup waktu untuk briefing
Anda perlu merencana proses briefing dengan cermat dan
memastikan bahwa setiap unsur dibahas dengan jelas.
Usahakan untuk mengadakan pertemuan di tempat yang
tidak ada gangguan.

Identifikasi tugas-tugas yang akan didelegasi
Buat daftar tugas yang akan anda delegasikan menurut
urutan prioritas. Untuk bisa masuk dalam daftar, suatu tugas
harus menyita terlalu banyak waktu anda, tingkat tanggung
jawab  rendah dibandingkan dengan tugas-tugas anda yang
lain, dan sesuai untuk dikerjakan oleh bawahan. Jangan
mendelegasikan hanya untuk menghindar dari pekerjaan
yang tidak anda sukai.

Pilihlah orang-orang yang tepat
Pastikan bahwa staf anda mampu melakukan pekerjaan yang
anda delegasikan. Ketika menyeleksi orang yang tepat,
pertimbangkan hal-hal seperti ketrampilan yang ada,
kebutuhan pelatihan, waktu yang perlu untuk menyelesaikan
tugas dengan sukses dan reaksi pegawai lain.

Definisikan persis apa yang perlu dikerjakan
Berikan instruksi yang paling jelas mengenani apa yang anda
perlukan, dengan memberi sebanyak mungkin detail kepada
staf. Tunjukkan jadwal waktu dan anggaran yang tersedia.
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Definisikan hasil yang diharapkan untuk masing-masing
tugas. Jelaskan bagaimana pendekatan terhadap tugas itu dan
batas wewenang yang diberikan. Beri kesempatan untuk
bertanya dan jelaskan masalah yang diantisipasi atau ide yang
mungkin tidak mudah dimengerti. Jelaskan kapan tugas itu
harus selesai. Untuk tugas besar, tetapkan batas-batas waktu
yang realistik untuk berbagai tahapan pekerjaan.

Delegasikan kewenangan dan tetapkan batas-batas
Pastikan untuk mengatur agar kewenangan yang perlu dapat
didelegasikan bersama tugas itu agar dapat dikerjakan.
Tetapkan batas yang jelas bagi kewenangan ini agar bawahan
dapat mengerti tepatnya seberapa jauh wewenang mereka.
Buat daftar simak (checklist) dari tugas yang didelegasi,
kepada siapa didelegasikan dan batas waktunya. Pikirkan hal-
hal seperti : Apakah staf bebas untuk mengambil keputusan
dan menindaki keputusannya sendiri? Apakah tugas itu harus
didelegasi ke tim atau perorangan ? Jika ke sebuah tim, siapa
yang akan memimpin? Apakah staf harus melaporkan
kemajuan kepada anda?

Melepaskan diri
Delegasi membantu staf untuk berkembang dan menunjukkan
bahwa anda mempercayainya. Bebaskan diri anda agar dapat
berdiri di pinggir, mengambil pandangan luas dan tidak
terperangkap oleh detail kecil.

Monitor kemajuan tanpa ikut campur
Dari awal, amati kemajuan dari orang diberi wewenang tanpa
turut campur terhadap kewenangan mereka. Jika perlu,
sebelumnya  buat tolok ukur pemeriksaan. Dengan
meningkatnya kemampuan staf untuk bekerja secara efektif,
anda harus mundur dari pandangan orang.

Tetap buka jalur komunikasi
Pastikan bahwa staf yang diberi wewenang mengetahui
bahwa mereka masih dapat membicarakan dengan anda jika
ada halangan yang tidak terduga terhadap pekerjaan itu.
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Tanyakan apa yang anda katakan untuk memastikan apa
yang anda inginkan.

Hadiahi kinerja
Manajer harus menghargai —secara pribadi dan di muka
umum— tugas yang dilakukan dengan baik. Jika seseorang
menunjukkan bahwa ia dapat diberi wewenang secara efektif
selama masa tertentu, anda harus memikirkan promosi atau
bentuk penghargaan lain.

Kapan tidak boleh mendelegasi

Dalam hal masalah kofidensial
Jika anda ingin sesuatu tetap rahasia, anda sebaiknya
melakukan pekerjaan itu sendiri.

Bila mengangkat dan memberhentikan staf
Pengangkatan dan pemberhentian harus ditangani oleh
manajer yang bersangkutan.

Bila tugas itu kritis
Tugas yang sangat penting dan masalah kebijakan sebaiknya
ditangani oleh manajer dan tidak didelegasi kepada
bawahannya.
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5 • • • • • Rapat
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Kapan perlu mengadakan rapat

Bila anda perlu persetujuan
Pertemuan yang berjalan baik adalah cara terbaik agar orang
dapat sepakat. Orang dapat membicarakan tuntas suatu
masalah, menyatakan pendapat, melihat keuntungan dan
kerugian melakukan  banyak hal melalui berbagai cara.
Akhirnya, dengan pengarahan yang benar, mereka dapat
mencapai kesepakatan.

Menyampaikan informasi yang mendesak
Cara yang paling efektif untuk menyampaikan informasi yang
urgen adalah melalui rapat. Rapat dapat diadakan dengan
cepat dan informasi diberikan dalam beberapa menit.
Pertanyaan dan keraguan dapat diangkat dan dijawab
seketika itu sehingga tidak ada kesalahpahaman.

Melaporkan dan meninjau kembali suatu peristiwa
Rapat adalah salah satu cara terbaik untuk melaporkan atau
meninjau kembali dan mengevaluasi suatu peristiwa. Masukan
diperoleh dari semua orang yang berhubungan dengan
kejadian sehingga dapat cepat terbentuk pandangan bersama.

Menangani keadaan darurat
Situasi darurat dapat ditangani dengan cepat dan efektif
melalui rapat. Fakta dapat langsung diberikan dan tindakan
disetujui pada saat itu untuk menangani situasi.

Bagaimana mempersiapkan sebuah rapat

Siapkan agenda
Agenda harus disusun dan dikirim kepada orang-orang yang
menghadiri rapat sebelum rapat itu diselenggarakan. Agenda
itu akan menyebutkan semua topik yang akan dibahas pada
rapat dan harus memberi tempat di bagian akhir  untuk
“urusan lain”, sehingga orang yang menghadiri dapat
mengangkat masalahnya tersendiri.
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Putuskan siapa yang harus hadir
Tentukan siapa yang harus menghadiri rapat. Hanya orang-
orang yang dapat memberikan sumbangan bermanfaat yang
seharusnya hadir. Undanglah orang-orang ini ke rapat.
Negosiasikan hari dan jamnya jika perlu. Peringatkan secara
tertulis jika perlu.

Koordinasikan para pembicara
Sebelum rapat berlangsung, ada baiknya untuk membahas
isu yang penting secara perorangan. Ini akan menjamin bahwa
topik pembahasan tercakup secara keseluruhan pada rapat
karena orang tersebut mempunyai waktu untuk memikirkan
topik ini dan mempersiapkan apa yang akan dikatakan.

Aturlah risalah rapat
Atur agar ada seseorang yang mencatat risalah rapat. Orang
yang melakukan ini harus mempunyai pengertian mengenai
topik pembahasan.

Bagaimana menyelenggarakan pertemuan
yang efektif

Mulailah pada waktu yang ditentukan
Jangan biarkan orang-orang duduk menunggu orang yang
terlambat datang. Mulailah pertemuan anda tepat pada
waktunya. Orang yang datang terlambat harus belajar untuk
datang tepat waktu atau mereka tidak akan mendapat
kesempatan untuk memberikan kontribusinya.

Jelaskan agenda
Jelaskan maksud pertemuan itu dan sebutkan agendanya
secara singkat, dengan menjelaskan segala hal yang masih
ada keraguan. Kemudian tangani agendanya satu per satu.

Cegah penyimpangan masalah
Meskipun anda harus memberi waktu yang cukup untuk
membahas setiap pokok masalah pada agenda, anda harus
mencegah adanya penyimpangan dari masalah. Kendalikan
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rapat dengan berpindah dari satu pokok masalahke pokok
masalah berikutnya. Tentukan apakah anda akan diatur oleh
waktu atau meneruskan diskusi sampai tercapainya
kesepakatan.

Buat ringkasan secara tetap
Ringkaskan hasil dan keputusan secara teratur sewaktu rapat
berlangsung sehingga semua orang sepenuhnya mengetahui
keputusan yang dibuat dan kemajuan yang dicapai.

Membicarakan masalah  lain
Setelah semua agenda yang ditentukan telah ditangani,
tanyakan apakah masih ada masalah lain dan bahaslah topik
yang timbul itu.

Pastikan ada tindak lanjut
Delegasikan tanggung jawab dan batas waktu kepada orang-
orang untuk tindak lanjut yang diperlukan sebagai hasil dari
keputusan yang diambil oleh rapat.

Selesaikan rapat pada waktunya
Pastikan bahwa anda menyelesaikan rapat pada waktunya.
Urusan yang belum terselesaikan dapat ditangani pada rapat
lain. Usahakan agar semua agenda diliputi dalam batas waktu
yang ditentukan.

Bagikan risalah rapat secepatnya
Bagikan risalah rapat sesegera mungkin . Juga beritahu orang
lain secepat mungkin mengenai keputusan yang ada
pengaruhnya terhadap mereka.

Bagaimana mencatat hasil-hasil pertemuan

Buat risalah yang baik
Risalah rapat dapat dibuat oleh orang trampil yang ditunjuk
untuk maksud itu. Atau dapat direkam dengan alat perekam
kecil dan dibuat transkripnya kemudian.
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Bagikan hasil notulen dengan segera
Hasil notulen harus dibagikan kepada semua orang yang
menghadiri rapat itu. Juga akan berguna untuk memberi
salinan kepada staf lain yang ingin mengetahui apa yang
diputuskan pada rapat.

Arsipkan hasil notulen untuk referensi kemudian
Notulen harus disimpan di arsip yang sesuai sehingga
terdapat catatan permanen mengenai rapat itu untuk referensi
mendatang.

Bagaimana memastikan bahwa keputusan
dilaksanakan

Tetapkan batas waktu
Tetapkan batas waktu untuk semua tugas sesuai keputusan
yang dibuat dalam rapat.

Tinjau risalah rapat
Anda harus melihat kembali catatan rapat secara teratur
sampai selesainya semua batas waktu. Periksa apakah
keputusan sudah dilaksanakan - atau setidaknya apakah
pekerjaan sudah dimulai. Dapatkan laporan kemajuan sampai
semua keputusan telah dilaksanakan.

Berikan pengakuan
Ketika setiap keputusan  dilaksanakan, catatlah pada salinan
hasil notulen dan beri pengakuan kepada orang yang
bersangkutan.

Kualitas dari keputusan adalah seperti sergapan tepat waktu
dari seekor burung elang, yang memungkinkannya untuk

menyerang dan menghancurkan korbannya.

Sun Tzu (abad 6 - 5 SM), jendral Cina
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Bagaimana menggunakan rapat untuk
membangun tim yang baik

Membagi informasi
Pertemuan yang dilangsungkan dengan baik memungkinkan
pembagian informasi mengenai operasi organisasi.
Komunikasi ini menumbuhkan semangat tim yang sehat. Ini
membantu staf untuk mengerti apa yang dilakukan oleh
organisasi dan mengapa; perannya di dalam organisasi;
hubungan antara departemen dan sebagainya.

Memberi penghargaan
Pada sebuah rapat anda mempunyai kesempatan untuk
memberi penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan
dengan baik. Ini dapat menyemangati staf, meningkatkan
antusiasme, menciptakan loyalitas dan membantu
membangun semangat tim yang baik.

Melibatkan staf
Pertemuan melibatkan staf dalam pemecahan masalah,
pembagian informasi, perencanaan dan membantu
kelancaran operasi stasiun radio. Keterlibatan  sesama staf
dengan cara ini memungkin rapat itu menumbuhkan
kebanggaan akan kinerja dan  usaha tim yang positif.

Hanya orang yang bebas dapat bernegosiasi. Tahanan tidak
dapat mengikat  kontrak.

Nelson Mandela (1918), pemimpin Afrika Selatan

Kapan harus bernegosiasi secara efektif

Negosiasi adalah proses pencapaian persetujuan
melalui diskusi dan saling tawar menawar . Ini
merupakan tindakan membuat suatu kompromi atau
kesepakatan antara anda dan orang lain yang
tujuannya seakan berlawanan dengan tujuan anda.
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Bagi keberhasilan negosiasi, masing-masing pihak
harus sungguh-sungguh ingin kesepakatan, yang
dinyatakan sebagai kontrak permanen.

Ciptakan iklim yang benar
Bersikaplah ramah terhadap orang lain dan berusahalah
untuk menciptakan suasana yang tidak tegang. Seorang
negosiator yang tenang dan percaya diri akan menciptakan
kesan yang baik dan kemungkinan besar akan mengalami
kemajuan. Seorang negosiator yang gelisah akan menemui
masalah. Jangan terburu-buru bernegosiasi. Sediakan waktu
seperlunya.

Definisikan posisi semua orang
Berfokuslah terhadap apa yang dikatakan orang lain, kata-
kata yang diucapkan dan suhu emosional. Hindari perangkap
mendengarkan hanya apa yang ingin anda dengar.
Konfirmasi tujuan dan perasaan orang. Definisikan dan
bicarakan perbedaan antara posisi kedua pihak. Jika anda
mempunyai interpretasi yang berlainan mengenai faktanya,
pilahlah perbedaannya.

Nyatakan apa yang ingin anda capai
Mulailah dengan meminta apa yang anda inginkan. Rinci
secara detail apa yang ingin anda pecahkan. Mulailah dengan
masalah yang kemungkinannya mudah disepakati.
Hubungkan isu satu sama lain jika ini bermanfaat. Tentukan
urutan terbaik bagi pemecahan isu. Kedua pihak ingin
mendapatkan sebanyak mungkin, tetapi keduanya harus
menerima bahwa sasaran-sasaran mungkin perlu
dimodifikasi. Konflik tidak perlu dihindari - ini dapat
menyegarkan isu dan menuju ke penyelesaian.

Negosiasikan isu
Negosiator yang berkonsentrasi untuk mengembangkan dan
menyampaikan strategi yang baik akan paling berhasil.
Jawaban yang enteng dan ucapan tanpa dipikirkan tidak
mempunyai tempat dalam negosiasi. Jawaban demikian
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memberi kesan bahwa diskusi ini tidak penting bagi anda.
Bersikaplah jujur dan terus terang. Jangan menganggap
bahwa diskusi sudah selesai karena pihak yang lain
mengatakan demikian. Jika anda ingin ada kelanjutan,
teruslah berbicara. Jika anda tidak tahu jawabannya,
katakanlah. Jangan mencoba menjawab setiap pertanyaan
yang diajukan. Hasil negosiasi anda tidak harus tergantung
masa lalu. Jangan mendiskusikan apa yang terjadi di masa
lalu. Anda tidak harus menanggung kesalahan orang lain.

Ketahuilah cara berkompromi
Untuk mencapai win-win, masing-masing pihak harus merasa
telah menang. Kehilangan muka dapat mempengaruhi rasa
percaya diri dan kinerja dan merusak negosiasi di masa
datang. Berikan untuk mendapatkan sesuatu kembali.
Pastikan bahwa anda mengalah dengan laju yang konsisten.
Jika kompromi sukar diperoleh di dalam pertemuan, lihatlah
apakah ada cara lain - di luar rapat - untuk mencapai
kesepakatan.

Perkuat kesepakatan
Negosiasi adalah proses yang berlanjut. Jangan katakan atau
lakukan apapun yang akan anda sesali di kemudian hari.
Cobalah untuk memperkuat posisi anda untuk masa
mendatang. Setujui apa yang telah disetujui. Kecuali
kesepakatan itu sudah dipahami sepenuhnya oleh kedua
pihak, penyelesaian itu tidak akan bertahan lama.

Belajarlah dari setiap negosiasi
Setiap negosiasi menawarkan peluang yang bagus untuk
belajar pendekatan baru dan mengembangkan lebih lanjut
pendekatan lama. Jika anda mau menerima bahwa setiap
negosiasi adalah kesempatan untuk belajar, maka anda akan
bertindak dengan percaya diri dan melihat bahwa
ketrampilan negosiasi bertambah baik seiring dengan praktek.
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  6 • • • • • Rekrutmen dan Seleksi

Bagaimana untuk merancang pekerjaan

Alokasikan semua tugas
Tentukan semua tugas yang berkaitan dengan posisi itu.
Tuliskan tugas harian, mingguan, bulanan, dan terakhir, tugas
jangka panjang.

Beri tanggung jawab
Selain tugas, pikirkan tanggung jawab suatu posisi. Apa
tanggung jawab orang tersebut dalam jalannya organisasi?
Kepada siapa orang itu bertanggung jawab? Bagaimana
hubungan orang itu dengan manajer lain dan staf ?

Tentukan gaji
Seberapa penting posisi ini? Bagaimana dibandingkan dengan
posisi lain menurut tanggung jawab, beban kerja dan
ketrampilan? Tentukan gaji yang realistis.

Hitung jumlah staf
Anda perlu memperhitungkan berapa posisi semacam ini yang
anda perlukan. Ini tergantung faktor-faktor seperti besar
organisasi, beban kerja, jam bekerja dan roster.

 Siapa yang akan menaiki tangga harus mulai dari bawah.

Peribahasa

Bagaimana cara menulis deskripsi tugas

Identifikasi tugas dan tanggung jawab
Tentukan tugas dan tanggung jawab suatu posisi. Tuliskan
secara singkat.
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Buat prioritas tugas dan tanggung jawab
Tuliskan tanggung jawab yang paling penting  di tempat
teratas pada daftar, teruskan ke bawah sampai yang paling
tidak penting.

Tuliskan hubungan pelaporan
Sebutkan ke posisi mana orang itu bertanggung jawab.
Misalnya supervisor pemasaran dapat bertanggungjawab
kepada manajer pemasaran, atau produser senior
bertanggung jawab kepada direktur program.

Tentukan jumlah gaji
Kisaran gaji dari posisi itu harus ditentukan. Anda harus
melakukannya dengan membandingkan tugas dan tanggung
jawab pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lain yang
sebanding.

Bagaimana mencari orang terbaik untuk
pekerjaan itu

Kembangkan kriteria untuk pekerjaan itu
Tulis pengalaman, kualifikasi dan kepribadian dari tipe orang
yang menurut anda akan melakukan tugas dengan sebaik-
baiknya.

Definisikan tugasnya secara rinci
Tuliskan tugas dan kegiatan yang perlu dilakukan orang itu
untuk pekerjaan tersebut.

Iklankan pekerjaan ini secara luas
Iklankan posisi ini seluas mungkin. Hal ini tergantung
anggaran anda.

Berkonsultasi dengan orang lain
Tanyakan kepada orang lain apakah mereka mengetahui
adanya calon yang memenuhi syarat.
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Buat daftar singkat
Kembangkan daftar calon dengan memakai kriteria anda
sebagai pedoman. Nilailah masing-masing pelamar secara
cermat dengan kriteria itu. Carilah hal yang tak jelas pada
pengalaman kerja pelamar. Beri nilai tertinggi bagi orang yang
memenuhi seluruh kriteria. Dan angka tertinggi berikutnya
untuk orang yang memenuhi sebagian kriteria. Lalu lihat
kembali penilaian anda untuk mengetahui orang-orang mana
yang teratas. Sertakan beberapa nama teratas untuk daftar
singkat anda - kemudian tambahkan orang lain yang menurut
perasaan anda layak untuk disertakan.Wawancarai orang-
orang yang masuk dalam daftar singkat anda.

Periksa referensi
Periksa pelamar yang berpotensi dengan menelpon orang-
orang yang mengenalnya atau orang yang menulis surat
rekomendasi untuknya. Tanyakan semua hal yang disebutkan
dalam referensi. Mintalah penilaian yang jujur mengenai
pelamar itu dan informasi lain yang dapat diberikan oleh
pemberi referensi. Tanyakan apakah ada hal-hal yang tidak
terdapat dalam referensi yang harus anda ketahui.

Bagaimana menyelenggarakan wawancara
pekerjaan

Wawancarai bertatap muka kalau mungkin
Cara terbaik untuk mewawancara orang di dalam daftar
singkat anda adalah dengan bertemu langsung. Ini barangkali
tidak mungkin jika pelamar itu bertempat tinggal jauh. Anda
mungkin perlu melangsungkan beberapa wawancara melalui
telpon. Dengan cara yang manapun, tekniknya serupa.

Tentukan pertanyaannya
Tentukan sederet pertanyaan yang berkaitan dengan
pengetahuan dan pengalaman pelamar mengenai ketrampilan
yang diperlukan untuk pekerjaan itu; bagaimana pelamar
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akan memberi solusi terhadap sejumlah masalah pekerjaan;
hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman kerja; sikap dan
karakter pelamar. Beri kesempatan kepada pelamar itu untuk
menanyakan mengenai organisasi dan pekerjaan itu.

Tentukan siapa yang akan melangsungkan
wawancara

Anda mungkin ingin mengadakan sendiri wawancara atau
anda ingin menggunakan panel yang terdiri dari anda sendiri
dan orang lain yang perlu menjadi bagian dari keputusan atau
yang pertimbangannya dipercaya. Jika anda menggunakan
panel, tentukan peran masing-masing anggota panel.

Jangan terlalu memberi harapan kepada
pelamar

Pada waktu wawancara, jangan membuat janji yang akan
terlalu membesarkan harapan pelamar. Beritahu setiap orang
bahwa anda akan menyampaikan hasilnya sebelum tanggal
tertentu dan lakukanlah itu.

Bagaimana untuk memutuskan siapa yang
terpilih

Buatlah catatan mendetail selama wawancara
Buatlah catatan ketika anda mewawancarai setiap pelamar.
Anda akan mendapat kesan mengenai pelamar dalam daftar
singkat yang menunjukkan potensi terbaik.

Lihat kembali catatan wawancara
Lihat kembali catatan. Jika anda memakai panel, adakan
rapat dan coba mencapai kesepakatan mengenai orang yang
terbaik untuk pekerjaan itu. Hal-hal yang harus diperhatikan
adalah pengalaman, keandalan, sikap positif, semangat,
dedikasi, pribadi yang menyenangkan, kemauan, keteguhan,
kualitas kepemimpinan, keseimbangan dan pendidikan baik.

Persempit pilihan
Jika pilihan dipersempit hingga dua atau tiga pelamar yang
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benar-benar cakap, dan yang terbaik belum dapat diputuskan,
wawancarailah untuk kedua kali agar mendapat informasi
dan kesan tambahan.

Bagaimana memberitahu pelamar yang
tidak berhasil

Sesegera mungkin
Buat keputusan secepat mungkin dan berikan jawaban yang
cepat kepada pelamar yang tidak berhasil.

Sampaikan terima kasih
Nyatakan terima kasih kepada orang itu atas lamarannya
untuk pekerjaan itu.

Beri penjelasan
Katakan anda menyesal bahwa orang itu tidak mendapat
pekerjaannya.  Beritahu bahwa hanya ada satu posisi dan
sejumlah pelamar yang cakap.

Bagaimana memasukkan pegawai baru

Perkenalkan orang itu ke seluruh staf
Pada hari pertama masuk kerja , ajaklah pegawai baru
berkeliling organisasi, perkenalkan kepada staf dan tunjukkan
tata letak tempat kerja.

Berikan deskripsi pekerjaan
Berikan salinan deskripsi pekerjaan kepada pegawai baru dan
jelaskan tugas-tugas secara rinci, sampai anda yakin bahwa
tugas itu dipahami sepenuhnya.

Pastikan pegawai itu dapat menggunakan
perlengkapan

Jika pekerjaan itu melibatkan penggunaan perlengkapan
teknik, aturlah agar orang yang qualified dapat melatih
pegawai baru itu untuk menggunakannya.
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Perkenalkan fasilitas
Tunjukkan semua fasilitas stasiun kepada pegawai baru itu :
kantor, toilet, studio, perpustakaan, ruang edit, daerah rekreasi
dsb.

Jelaskan kebijakan pokok
Berikan salinan dari peraturan dan policy penting stasiun
kepada pegawai baru itu. Baca seluruh peraturan dengan
pegawai itu dan pastikan bahwa semuanya dipahami
olehnya.

Ucapkan selamat datang
Jika ada edaran staf , pastikan bahwa pegawai baru itu
disebutkan di dalamnya dan disambut dengan tulisan singkat
riwayatnya. Anda mungkin juga ingin menyambut pegawai
itu dalam suatu acara. Paling sedikit, ucapkan selamat datang
kepada pegawai itu pada pertemuan staf berikutnya.
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7 • • • • • Pelatihan dan Pengembangan

Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan
pelatihan staf

Konsultasikan dengan masing-masing
anggota staf

Berbicaralah dengan anggota staf dan berusahalah untuk
mengetahui pendapat mereka mengenai kebutuhan pelatihan
untuk meningkatkan ketrampilan penyiaran radio atau tugas
lain.

Perhatikan performa orang
Perhatikan kinerja dari masing-masing anggota staf. Minta
pada supervisor agar melakukan hal yang sama. Cari
kelemahan dan identifikasi ketrampilan mana yang perlu
dikembangkan melalui program pelatihan yang spesifik.

Identifikasikan kekuatan orang
Carilah kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota
staf. Berikan pekerjaan dan pelatihan lebih lanjut untuk
mengembangkan, memakai dan memperbaiki kekuatan
tersebut.

Identifikasi kelemahan orang
Selain mencoba membangun di atas kekuatan dan
meniadakan  kelemahan, anda harus melihat  ketrampilan
mana yang perlu dikembangkan atau kelemahan yang perlu
diatasi. Sehubungan dengan pelatihan anda sendiri, pikirkan
baik-baik mengenai bidang manajemen mana anda merasa
paling lemah. Ketrampilan dan teknik yang anda sebutkan
kemungkinan  besar adalah yang paling perlu dikembangkan.

Cari kursus yang relevan
Cari pelatihan yang meliputi ketrampilan dan teknik dalam
bidang dimana anda lemah. Ini adalah pelatihan yang harus
diniatkan sebagai prioritas utama anda.
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Pertimbangkan biaya pelatihan
Sebelum anda menjalani program pelatihan, pikirkan semua
yang perlu dipertimbangkan: waktu yang harus disediakan
di luar organisasi, siapa yang akan menggantikan anda, dan
biaya kursus. Yakinkan diri apakah kesertaan anda sangat
perlu sebelum anda memutuskan untuk melibatkan diri.

Bagaimana mendesain program pelatihan

Tentukan kebutuhan
Dari pengetahuan anda mengenai organisasi dan ketrampilan
stafnya, tentukan dalam bidang apa diperlukan pelatihan
lebih lanjut.

Definisikan tujuannya
Definisikan persis apa yang ingin dicapai melalui pelatihan.

Putuskan apa yang perlu diajarkan
Pikirkan baik-baik semua unsur yang perlu untuk membuat
program pelatihan. Sediakan waktu untuk penambahan ide
baru selain untuk praktek dan revisi.

Tentukan  jadwal waktu
Rencanakan berapa lama program pelatihan itu perlu
berlangsung agar semua subyek yang memenuhi tujuan anda
dapat dimasukkan.

Berikan ikan kepada orang dan anda memberinya makan untuk
sehari. Ajarkan caranya memancing dan anda memberinya

makan seumur hidup.

Peribahasa Cina

Bagaimana cara mengatur sebuah program
pelatihan

Rancanglah struktur kursus
Rancanglah struktur kursus yang jelas. Sebutkan secara
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singkat topik pembahasan secara umum yang harus diliput
dalam setiap sesi.

Pilihlah peserta
Tentukan berapa peserta yang harus mengikuti kursus dan
siapa orangnya. Pada umumnya, program pelatihan tidak
boleh lebih dari 12 - 15 peserta.

Tentukan pelatih
Tentukan siapa yang akan menyelenggarakan sesi pelatihan.
Ini mungkin anda, anggota senior staf anda atau mungkin
pelatih konsultan  luar.

Pilihlah tempatnya
Tentukan apakah program pelatihan akan berlangsung di
kantor anda atau di tempat lain. Pilih tempat yang sesuai
dengan fasilitas yang anda perlukan. Periksa biaya dan
ketersediaan.

Bagaimana mendapatkan yang terbaik dari
seorang pelatih

Pilihlah orang yang tepat
Pastikan bahwa pelatih mempunyai ketrampilan dan
kepribadian yang memenuhi persyaratan anda.

Nyatakan kebutuhan anda secara spesifik
Bicaralah dengan pelatih anda dan berikan briefing
menyeluruh. Anda harus spesifik ketika menjelaskan apa yang
ingin dicapai.

Siapkan latar belakang peserta
Berikan sebanyak mungkin informasi latar belakang mengenai
setiap peserta.

Berikan waktu untuk persiapan
Berikan sehari atau dua hari bagi pelatih sebelum dimulainya
kursus utama untuk lebih mengenal organisasi dan peserta
kursus.
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Sediakan perlengkapan dan dukungan yang perlu
Tanyakan perlengkapan apa saja yang perlu —whiteboard,
video player, overhead projector, komputer, mesin fotokopi—
dan pastikan bahwa benar-benar tersedia. Anda mungkin juga
perlu menyediakan anggota staf untuk membantu. Jika anda
menyelenggarakan pelatihan praktek ketrampilan, ini harus
selalu dilakukan di dalam studio atau ruangan yang
dilengkapi dengan baik.

Bagaimana mendorong pengembangan
diri

Berlangganan ke penerbitan industri
Pastikan bahwa seluruh staf mempunyai akses ke majalah
bidang anda dan penerbitan industri yang terbit secara
berkala. Ini akan memungkinkan mereka  mengikuti informasi
mengenai perkembangan penyiaran radio masa kini.

Kembangkan perpustakaan
Pikirkan untuk memulai perpustakaan kecil berisi penerbitan
profesional dan industri selain buku-buku terkait mengenai
ketrampilan, pelatihan atau teknik manajemen yang relevan.
Beri dorongan kepada staf untuk menggunakan perpustakaan
ini.

Sarankan materi yang harus dibaca
Beritahu staf anda mengenai buku atau artikel yang telah
membantu anda dalam manajemen selama ini.

Dorong waktu diskusi
Beri dukungan kepada staf untuk berkumpul, bertukar pikiran
dan mengangkat masalah yang dapat dipecahkan bersama-
sama. Ini dapat dilakukan secara sangat informal.

Undang pembicara tamu
Mintalah orang-orang yang ahli di bidangnya —atau terkenal
karena kebijakan dan pengetahuannya— untuk mengunjungi
organisasi dan berbicara dengan staf.
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Kunjungi organisasi lain
Aturlah agar staf dapat mengunjungi organisasi lain untuk
mengamati kerja mereka, dan untuk bertemu dan berbicara
dengan manajer dan pegawai.

Jangan membenci anak-anak tangga terbawah
dalam pendakian menuju kebesaran.

Publilius Syrus ( abad 1 SM), penulis Roma

Bagaimana untuk membangun jalur karier

Pilihlah karier yang sesuai
Jalur karier berbeda untuk masing-masing individu. Setiap
orang harus membuat keputusannya sendiri. Sekarang lebih
sering terjadi bahwa seseorang tidak harus memutuskan karier
seumur hidup. Tetapi mereka tetap harus berhati-hati
mengenai jenis pekerjaan yang dimasukinya. Ini akan
berpengaruh besar pada keseluruhan kariernya.

Pilihlah waktu yang tepat untuk berpindah karier
Perubahan sebaiknya dilakukan pada tahap pemantapan dan
pemeliharaan karier seseorang. Masa ini pada umumnya
antara umur 25 dan 50. Setiap peluang kerja perlu dievaluasi
baik-baik sebelum diputuskan untuk mengubahnya.
Menerima tantangan baru adalah lebih baik daripada
menolaknya. Carilah kesempatan untuk memperbaiki kinerja
dan arah karier. Tentu baik untuk mendengarkan nasehat
orang lain, tetapi keputusan akhir berada di tangan orang
yang masa depannya akan terpengaruh.

Ketahui keempat tahap dari sebuah karier
Dikatakan bahwa ada 4 tahapan karier: perintisan,
pemantapan, pemeliharaan dan penurunan.
1)  Perintisan - masa ketika orang baru memulai, ingin
mengetahui apakah mereka membuat pilihan karier yang
tepat dan menemukan bagaimana sesungguhnya pekerjaan
itu.
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2)  Pemantapan - orang mulai mengerti tempatnya di dalam
organisasi dan mencoba membuktikan nilai dirinya.
3)   Pemeliharaan - seseorang mulai mapan di dalam kariernya.
Beberapa individu berkembang dan tumbuh, beberapa lainnya
mengalami stagnasi dan kehilangan minat.
4) Penurunan - tahap terakhir dari karier ketika orang
mendekati pensiun dan memperlambat diri.

Bagaimana menasehati orang mengenai
karier mereka

Meraih peluang
Orang harus mengenali dan meraih peluang yang akan
membantu untuk memajukan kariernya. Sarankan staf untuk
melakukan ini dan untuk mengajukan diri untuk tugas baru
yang timbul.

Kembangkan kemampuan
Nasehati staf untuk memperluas ketrampilan dan
mengembangkan kemampuannya. Sarankan staf agar
berusaha sekeras mungkin untuk memperbaiki fleksibilitas dan
prospek kariernya.

Evaluasi
Nasehati staf untuk mengevaluasi dengan cermat semua
peluang karier. Sarankan bahwa mereka memikirkan baik-
baik semua keuntungan, kekurangan dari pergeseran karier
yang diusulkan dan mengevaluasinya sebelum mengambil
keputusan.

Bagaimana untuk mengetahui bahwa staf
sudah mencapai titik puncaknya

Kualitas pekerjaan mulai menurun
Pegawai itu mengambil tugas tambahan yang mencoba
kemampuan sampai titik jenuh. Ada sesuatu yang putus:
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pekerjaan tidak selesai tepat waktu; atau melampaui
anggaran; atau tidak diselesaikan secara memuaskan. Kualitas
dikorbankan karena harapan tidak diimbangi oleh kinerja.

Tanda-tanda bertambahnya stres
Kebanyakan orang yang bekerja melampaui kemampuannya
mengetahui hal ini. Mereka tahu bahwa tidak dapat
menghadapi tekanan pekerjaan. Moril menderita dan stres
bertambah. Ini membuat pegawai makin tidak dapat
menghadapinya.

Moril bawahan menurun
Ketika orang tidak dapat menangani beban kerjanya dengan
memadai, dan kualitas pekerjaan turun serta stres bertambah,
mereka cenderung cepat marah dan memberi tekanan kepada
bawahannya sendiri. Moril bawahan akan terpengaruh dan
ini memperparah situasi yang sudah buruk.

Bagaimana mendapat yang terbaik dari
orang yang berprestasi tinggi

Hargailah nilai orang yang berprestasi tinggi
Pastikan bahwa anda menghargai nilai orang yang berprestasi
tinggi. Pujilah kinerjanya. Beritahu mereka betapa berharga
kontribusi mereka terhadap organisasi.

Beri penghargaan bagi pekerjaan baik
Carilah jalan untuk menghargai pekerjaan yang baik.
Mungkin kenaikan gaji, hadiah atau pengakuan nyata,
betapapun kecilnya. Orang-orang akan menghargai beberapa
karcis bioskop, bersantap di restoran untuk dua orang, sebuah
buku yang bagus, langganan ke majalah atau ruang kantor
yang lebih baik. Ini banyak cara lain untuk menunjukkan
penghargaan anda atas kinerja yang baik secara konsisten.

Promosikan orang yang berprestasi
Pada titik tertentu anda harus mempromosikan orang yang



65BUKU PEGANGAN UNTUK MANAJER RADIO

berprestasi ke tugas yang lebih kompleks dan bertanggung
jawab di dalam organisasi.

Jika anda bercita-cita untuk mencapai tempat tertinggi, bukan
sesuatu yang memalukan jika berhenti di tempat kedua, atau

bahkan tempat ketiga.

Marcus Tullius Cicero (106 - 43 SM), negarawan Roma

Bilakah seorang pegawai siap untuk
promosi

Menginginkan tanggung jawab yang
lebih besar

Pegawai itu konsisten melakukan pekerjaan  dengan baik
pada tempat yang ditugaskan dan kini mencari tugas-tugas
yang lebih kompleks dan menantang.

Menunjukkan ciri-ciri pemimpin
Staf lainnya diberi bimbingan dan bantuan dan sebaliknya
mereka memandang ke pegawai itu untuk pengarahan dan
kepemimpinan.

Berkinerja pada tingkatan yang luar biasa
Ketrampilan dan sikapnya luar biasa serta memperlihatkan
kesiapan untuk jabatan yang lebih senior

Menyumbang bagi organisasi
Untuk mempromosikan seorang pegawai lihat dibalik tugas
yang anda berikan dan sumbangannya kepada kinerja stasiun
anda secara keseluruhan.

Mengapa anda perlu mempromosi staf

Memberi tanggung jawab lebih besar.
Jika seorang pegawai dapat menerima tanggung jawab lebih
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besar, mereka harus dipromosikan. Hal ini akan membuat
anda dapat berkonsentrasi pada hal lain yang lebih penting.

Membangkitkan produktivitas yang lebih besar
Memanfaatkan ketrampilan khusus pegawai anda akan
membuat hasil yang lebih besar dan kualitas kerja yang lebih
baik.

Menyebar bakat lebih luas
Staf yang memperlihatkan mereka dapat mengatur berbagai
tugas dan proyek secara efektif akan dapat menyebarkan
ketrampilan mereka lebih luas.

Organisasi memberikan tanggung jawab lebih besar
Jika organisasi telah memberi sebuah peran yang lebih
penting, beberapa anggota staf harus menyebarkan pekerjaan
mereka dan tanggung jawab yang telah dijalankannya.
Pegawai baru akan membutuhkan pengawas yang
berpengalaman.
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8 • • • • • Pekerjaan & Kantor

Apa yang membuat lingkungan kerja baik

Menyediakan ruang kerja yang nyaman
Semua pegawai perlu memiliki ruang kerja yang nyaman. Ini
dapat merupakan kantor, studio, meja kerja, meja atau daerah
lain yang cocok dimana tugas harian dikerjakan.

Sediakan waktu untuk istirahat makan
Staf mengharapkan (dan memerlukan) istirahat makan dan
juga waktu di pagi hari dan sore hari untuk hidangan
penyegar seperti teh dan kopi.

Jaga agar kantor cerah dan rapi
Bunga segar dapat mencerahkan daerah resepsionis dan
kantor bersama. Tanaman dalam ruangan dapat memperbaiki
penampilan kantor. Jaga agar kantor bersih dan rapi.

Sediakan fasilitas yang baik
Sediakan fasilitas untuk membuat teh dan kopi dan air dingin
atau mungkin minuman ringan dan alat penyedia permen.
Pastikan bahwa toilet staf dilengkapi kertas dan dibersihkan
setiap hari dan terdapat sarana mencuci tangan.

Pelihara perlengkapan dengan baik
Pastikan bahwa semua perlengkapan dipelihara dalam
keadaan siap dipakai. Moril staf dapat cepat menurun dengan
adanya perlengkapan yang tidak dapat diandalkan atau
rusak.

Pelihara bangunan dan halaman
Pelihara gedung dan halaman dalam keadaan baik. ini
menciptakan kesan yang baik pada staf dan lingkungan.

Doronglah komunikasi yang baik
Berkomunikasilah dengan staf dan dorong hubungan yang
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baik antara staf. Ini adalah faktor utama untuk
mengembangkan lingkungan kerja yang baik.

Perbaiki tempat kerja
Tempat kerja dapat diperbaiki dengan biaya yang relatif
rendah. Selapis cat pada dinding dan langit-langit dapat
membuat perbedaan besar. Pengecatan dapat dikerjakan
setelah jam kantor oleh anggota staf, keluarga atau teman
yang mau mengerjakannya. Tempatkan beberapa tanaman
menarik dalam ruangan sekeliling kantor. Beberapa poster
berwarna-warni atau gambar berbingkai pada dinding akan
meningkatkan penampilan secara dramatis. Gorden baru atau
tirai jendela dapat mengubah kantor. Mungkin seorang
anggota keluarga dapat membuat gorden untuk menghemat
ongkos.

Adalah memalukan dan tidak manusiawi untuk memperlakukan
orang sebagai harta bergerak untuk mendapat keuntungan, atau

menganggapnya  sekedar tenaga otot.

Paus Leo XIII (1810-1903), uskip Katolik Roma

Bagaimana mengubah tanpa mengganggu

Merencanakan perubahan dapat menyita banyak waktu dan
energi seorang manajer. Tetapi perubahan tidak dapat
dibiarkan terjadi sendiri karena akan mengganggu jika tidak
ditangani dengan baik. Apakah memperkenalkan shift baru,
mengatur kembali tata letak ruang kantor atau memasang
perlengkapan baru, anda perlu mengambil pendekatan yang
sistematis terhadap perubahan.

Diagnosa situasinya
Pastikan bahwa perubahan yang dimaksudkan adalah ide
yang baik dan bahwa banyak kemungkinannya untuk
berhasil. Tidak ada yang dicapai dengan membuat rencana
buruk.
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Definisikan situasi sekarang dengan jelas
Tinjau kembali tujuan dari organisasi anda dan, khususnya,
prestasi penting yang telah diakui. Klarifikasi harapan yang
dimiliki orang lain terhadap operasi anda. Pisahkan faktor-
faktor yang membantu dan menghambat anda.

Bayangkan keadaan mendatang
Pikirkan bagaimana situasinya setelah terjadi perubahan.
Pertanyakan apa yang akan terjadi jika anda tidak  melakukan
apa-apa.

Perkirakan dampaknya terhadap orang-orang
yang terlibat

Pertimbangkan dampak positif dan negatif dari perubahan
sehubungan dengan pengaruhnya terhadap staf anda.
Tempatkan diri anda di tempat mereka dan bertanyalah
seperti berikut “bagaimana perasaan saya?” Dan “ bagaimana
saya akan menyukainya?”

Cari jawaban bagi kekhawatiran staf
Kumpulkan fakta dan argumen untuk menjawab pertanyaan
staf dan untuk menghilangkan ketakutan mereka yang tak
beralasan. Rencanakan bagaimana mengkomunikasikan
informasi ini dan bagaimana mengganti kerugian bagian
perubahan yang tidak dapat dihilangkan.

Kembangkan rencana yang mendetail
Identifikasi dan buat daftar masing-masing tugas atau unsur
perubahan dan aturlah menurut urutan pelaksanaan.
Kembangkan jadwal kerja dan alokasikan tanggung jawab.

Sampaikan perubahan itu
Diskusikan perubahan dan implikasinya dengan staf yang
bersangkutan. Jelaskan alasan untuk perubahan itu. Tekankan
bahwa rencana itu terbuka terhadap pembahasan. Sediakan
waktu yang cukup untuk mencapai persetujuan ini melalui
gabungan penjelasan, negosiasi dan jika perlu, tawar
menawar.
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Laksanakan rencana
Jika perlu, perkenalkan perubahan atas dasar percobaan atau
dengan skala kecil pada mulanya. Pecahkan masalah yang
ada. Latihlah staf sebelum perubahan itu berjalan. Awasi
perubahan itu dengan baik dan tangani masalah begitu
muncul.

Konsolidasi dan tindak lanjut
Waspada terhadap efek yang timbul sesudah perubahan —
yang mungkin negatif. Informasikan diri sepenuhnya
mengenai dampak kejadian. Laksanakan prosedur tindak
lanjut yang sistematis. Evaluasi hasilnya secara lengkap dan
obyektif.

Semuanya berubah, tidak ada yang dipadamkan. Tidak ada
apapun di seluruh dunia yang langgeng. Semua mengalir terus;

semua diciptakan dengan sifat yang berubah; masa berlalu
melaju dengan gerakan konstan.

Ovid (43 SM - AD 17), penyair Roma

Bagaimana cara menjalankan kantor yang
baik

Kembangkan sistem pengarsipan yang baik
Pastikan bahwa semua arsip (file) dikelompokkan dengan
benar dan diberi indeks untuk referensi cepat. Singkirkan arsip
lama yang tidak dipakai lagi. Pastikan bahwa arsip kini
dimutakhirkan. Jangan biarkan arsip menumpuk di atas meja
anda, atau meja orang lain. Pastikan bahwa mereka
dikembalikan ke sistem setiap hari.

Tetapkan kebijakan pintu terbuka
Ini ditujukan pada manajer dengan ruang kantor (jika ruang
mempunyai pintu), untuk membiarkan pintu terbuka sehingga
staf dan klien dapat mudah keluar masuk. Secara lebih umum,
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ini mengacu pada sikap anda terhadap staf. Jika anda selalu
siap untuk berbicara kepada mereka dan terbuka terhadap
pendekatannya, meskipun ada ruang kantor atau tidak, ini
adalah ‘kebijakan pintu terbuka’. Hal ini mengarahkan kepada
moril staf yang lebih baik. Tentu, anda dapat menutup pintu
(atau tidak membolehkan orang masuk untuk sementara)
untuk rapat tertutup dan ketika anda perlu bekerja tanpa
gangguan.

Memimpin melalui contoh
Staf akan menghormati anda jika anda memimpin dengan
memberi contoh. Jangan hanya memberitahu orang apa yang
harus dilakukan, tunjukkan bahwa andapun dapat
melakukannya. Ini penting terutama sehubungan dengan jam
kerja. Anda harus tepat waktu dan rajin dan bekerja keras
selama bertugas.

Tekankan penggunaan kebiasaan menelpon
yang baik

Pastikan bahwa orang yang menjawab telpon selalu ramah,
sopan dan ingin membantu para penelpon. Periksa hal ini
dengan menelpon kantor anda dari waktu ke waktu. Latihlah
staf dalam teknik menelpon yang baik. Sikap yang sama
ramahnya harus dikembangkan. Jelaskan bahwa setiap orang
yang menelpon stasiun radio itu harus diperlakukan dengan
hormat dan sopan. Pastikan bahwa semua pertanyaan
ditangani dengan benar.

Hindari ‘perang kertas’
Usahakan agar tidak terlalu banyak menghasilkan kertas.
Jangan mengambil sehelai kertas dua kali. Ambillah sekali saja
dan lakukan sesuatu dengannya. Pindahkan dari meja anda
secapat mungkin. Lebih baik menggunakan telpon daripada
menulis memo. Pakai surat berformat, kartu, lembar
compliment , ‘post it’ atau catatan yang ditulis pada garis
pinggir surat untuk menghemat waktu dan kertas. Jaga agar
meja anda sebersih mungkin dan selalu rapikan di akhir setiap
hari kerja.
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Gunakan alat bantu untuk bekerja
Gunakan alat bantu seperti perencana dinding, buku harian,
bring forward filing system, daftar apa yang harus dilakukan
dan kabinet arsip pinggir meja untuk memudahkan kerja anda
dan menghemat waktu.

Mejaku, kawanku paling setia terima kasih. Anda selalu
bersamaku di setiap jalan yang telah kulalui.

Bekas lukaku dan perlindunganku.

Marina Tsvetaeva (1892 - 1941), penyair Rusia

Bagaimana menggunakan staf pendukung
secara efektif

Ketahui peran dari staf pendukung
Staf pendukung - atau administrasi - keberadaannya untuk
membantu agar staf operasional dapat memelihara fokusnya
pada fungsi pokok organisasi. Mereka hadir untuk menjamin
bahwa staf operasional dapat melakukan apa yang menjadi
keahliannya. Mereka hadir agar para manajer dapat bekerja
secara strategis - mengontrol, memantau, merencana dan
meningkatkan.

Pastikan bahwa mereka memahami pekerjaannya
Pastikan bahwa staf pendukung mengerti dengan jelas apa
yang mereka harus lakukan. Khususnya, pastikan bahwa
mereka memahami bidang kegiatan anda dan bahwa mereka
merasa bagian dari organisasi.

Selenggarakan pertemuan secara tetap
Pastikan bahwa anda bertemu secara teratur dengan staf
pendukung anda. Adalah baik untuk mengikutsertakan
mereka dalam pertemuan bersama staf operasional sehingga
mereka mengetahui apa yang terjadi pada ‘sisi bisnis’ dari
organisasi.
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Bagaimana mengembangkan sistem
pengarsipan yang baik

Terstruktur dengan baik
Sistem pengarsipan (filing) yang baik harus diatur sehingga
mencerminkan bidang kegiatan utama organisasi, misalnya
keuangan, personalia, operasi, pemasok, pemasaran, riset dan
sebagainya.

Jaga agar up to date
Supaya dapat efektif dan bermanfaat, sistem pengarsipan
harus tetap mutakhir. Arsip harus merupakan catatan lengkap
kegiatan organisasi.

Buatlah akrab terhadap pengguna
Sistem pengarsipan harus mudah dimengerti. Pemakai harus
mengetahui cara kerjanya.

Gunakan
Sistem pengarsipan yang baik akan dipergunakan. Lembaran
kertas tidak dimasukkan laci, kotak atau tas kantor. Kertas
berada di sistem pengarsipan.

Bagaimana memakai papan pengumuman

Jaga agar mutakhir
Staf akan kehilangan minat untuk memeriksa papan
pengumuman jika papan berisi informasi yang lama dan tidak
berubah. Tunjuklah anggota staf untuk memeriksa papan
pada akhir setiap hari kerja, melepaskan bahan yang
kadaluwarsa dan menambah bahan baru.

Hindari materi yang tidak penting
Pastikan bahwa semua yang terdapat pada papan menarik
atau penting bagi staf. Hindari memasang bahan yang akan
menurunkan nilai papan pengumuman. Jika papan dianggap
penting oleh staf, mereka akan terbiasa untuk memeriksanya
setiap hari untuk informasi baru.



74 MANAJEMEN DETIK DEMI DETIK

Bagaimana anda dapat menggunakan papan
pengumuman

Gunakan untuk roster, acara mendatang, promosi, perubahan
kebijakan atau peringatan, ucapan selamat untuk anggota
staf, berita penting mengenai industri, kliping surat kabar,
pengangkatan baru, perubahan peraturan, jadwal program
dan kebijakan.

Bagaimana caranya mengatur gudang

Kembangkan daftar simak (checklist)
Kembangkan daftar simak (checklist) anda sendiri bagi semua
barang yang harus disimpan di gudang.

Tunjuklah orang yang bertanggung jawab
Anda perlu menunjuk orang yang bertanggung jawab dari
staf pendukung atau administrasi untuk mengurus gudang.

Tentukan berapa banyak harus disimpan
Tentukan jumlah barang yang harus disimpan di gudang.

Ukur pemakaiannya
Ukur laju penggunaan semua barang dan  bandingkan stok
di dalam gudang dengan laju penggunaan. Sesuaikan
pengadaan pasokan anda.

Kendalikan pengeluaran stok
Buat buku stok untuk menjamin bahwa pengeluaran stok
dicatat dan dipertanggung jawabkan. Tetapkan pada titik
mana barang perlu dipesan ulang. Buat pemesanan ketika
sampai titik itu.

Bagaimana membeli secara ekonomis dan
bijak

Identifikasi semua pemasok
Identifikasi semua pemasok (di kota anda dan tempat lain)
yang dapat memasok produk dan jasa yang anda inginkan.
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Dapatkan detail penuh dari pemasok
Minta agar pemasok potensial memberitahu harga-harganya,
pengalaman dan, jika tersedia, pelayanan purna jual.

Cari kualitas yang bagus
Carilah barang berkualitas bagus yang akan melayani
organisasi anda. Ingat bahwa harga terendah tidak selalu
berarti kualitas terbaik.

Periksa dengan pelanggan
Tanyakan pelanggan lain dan lihat apa yang dikatakannya.

Cari tawaran pemasok
Cari tawaran dari pemasok yang anda anggap paling baik.

Buat pilihan
Pilih satu satu dari mereka atau lebih untuk urusan anda.

Selenggarakan perbandingan periodik
Dari waktu ke waktu, periksa pemasok yang ada terhadap
pemasok lain di pasar untuk memastikan bahwa anda
mendapatkan manfaat yang terbaik.

Bagaimana mengadakan perbaikan

Tetapkan prosedur yang baik
Identifikasi dan buat daftar semua tugas berbeda yang
dikerjakan oleh staf anda. Susun prosedur langkah-demi-
langkah untuk masing-masing tugas ini. Pastikan bahwa staf
anda setuju bahwa ini cara yang benar untuk mereka lakukan.

Hasilkan petunjuk kerja
Hasilkan petunjuk kerja untuk mencakup setiap langkah
dalam proses langkah-demi-langkah. Pastikan bahwa staf
bekerja sesuai dengan petunjuk kerja ini yang telah
dikembangkan dengan persetujuan mereka.

Tinjau kembali dan revisi petunjuk kerja
Tinjau kembali secara teratur setiap petunjuk kerja untuk
mencari cara memperbaiki prosedur. Revisi dan sesuaikan
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terus prosedur itu. Jangan mengizinkan perubahan prosedur
secara individu atau acak tanpa konsultasi dan persetujuan
sebelumnya.

Bagaimana caranya untuk tukar pikiran
(brainstorm)

Tukar Pikiran adalah proses kelompok yang dipakai
untuk memperoleh sejumlah besar ide dalam waktu
singkat. Proses ini mendorong berpikir kreatif di
antara anggota kelompok dengan menawarkan mereka
untuk menunda pertimbangan, dengan demikian
mendorong untuk bebas berpikir, untuk memikirkan
sebanyak mungkin ide dan membangun di atas ide
orang lain. Para manajer menganggap tukar pikiran
(brainstorming) sebagai alat berharga untuk
menghasilkan ide yang bagus.

Perkenalkan prosesnya
Dengan menggunakan deskripsi di atas,  jelaskan pendekatan
tukar pikiran. Jika tukar pikiran merupakan sesuatu yang baru
bagi kelompok, mungkin akan bermanfaat untuk melakukan
latihan. Untuk itu, mintalah agar kelompok membahas sebuah
situasi yang tidak biasa. Misalnya “berilah saran untuk
meningkatkan jumlah penonton pada pertandingan sepakbola
malam hari.” Tunjuklah seorang pencatat untuk mencatat
semua saran.

Sediakan pedoman
Setelah latihan ‘pemanasan’ ini, anda siap untuk
memfokuskan pada tugas yang ada. Beritahu kelompok
mengenai empat pedoman untuk tukar pikiran yang efektif :
(1) mereka harus berpikiran terbuka (tidak ada saran yang
boleh ditolak); (2) mereka harus merasa bebas mengutarakan
pendapat apapun; (3) semua ide akan diterima; (4) mereka
membangun di atas ide orang lain.
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Utarakan masalahnya
Pastikan bahwa kelompok tersebut mempunyai pemahaman
yang jelas mengenai masalahnya. Jika perlu, sediakan waktu
untuk membicarakan masalah tersebut dan doronglah orang
lain untuk menyatakan pendapatnya.

Tunjuklah seorang pencatat
Pencatat akan menuliskan semua ide yang disebutkan. Dengan
adanya orang lain untuk mencatat sumbangan pemikiran,
anda bebas untuk memimpin proses. Sebaiknya menggunakan
whiteboard jika tersedia. Catat semua ide dan beri nomer.
Nomer ini akan membuat pembahasan lebih mudah.

Minta ide orang
Ada banyak cara untuk menangani suatu masalah dan orang
harus didorong untuk menawarkan semua kemungkinan
solusi yang terpikirkan. Ingatkan terus mengenai masalahnya
dan minta cara untuk memecahkannya. Jangan khawatir
mengenai diamnya mereka. Beri waktu untuk berpikir.

Perjelas ide yang serupa
Bila kreatifitas kelompok sudah habis, mintalah peserta untuk
mengidentifikasi ide yang serupa, mis. “Nomer 4,17 dan 23”.
Tuliskan ide baru yang memasukkan butir-butir ini.

Kelompokkan ide
Ide-ide mungkin akan membentuk tiga kelompok: (1) yang
tidak mungkin: yang hampir tidak dapat dilaksanakan; (2)
yang kemungkinannya kecil: ide yang sedikit harapan untuk
dilaksanakan tetapi tidak dapat dicoret sama sekali pada
tahap ini; (3) yang mungkin: ide yang dapat ditangani dan
yang harus segera diperhatikan.

Pilih ide terbaik
Bila anda telah mengenali ‘yang mungkin’ dan menghilangkan
‘yang kemungkinannya kecil’, anda dapat memprioritaskan
ide. Mintalah kelompok untuk memutuskan ide yang paling
dapat diterima. Tuliskan pernyataan yang terpilih dalam
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huruf besar di depan kelompok. Ini mungkin kombinasi dua
ide atau lebih. Diskusikanlah.

Kembangkan rencana untuk bertindak
Akhirnya, kembangkan rencana yang memungkinkan ide itu
dapat dilaksanakan.

Mengapa anda harus mengukur

Untuk mengetahui mulai dari mana
Bila anda mengukur sesuatu —apakah itu penjualan, berapa
orang yang mengetahui apa yang dilakukan organisasi anda,
atau seberapa baik/buruk moril di antara staf anda— anda
telah mendefinisikan titik awal untuk pengukuran di masa
mendatang.

Untuk mengetahui seberapa banyak anda telah
meningkat

Jika anda tidak mengukur, anda tidak mengetahui apakah
telah mengalami peningkatan atau tidak. Dan anda tidak akan
mengetahui seberapa banyak anda meningkat. Anda harus
bisa mengukur dan mengerti statistik untuk memahami
kinerja organisasi anda.

Untuk mengetahui kinerja anda
Organisasi perlu mengetahui berapa banyak dan seperti apa
pelanggan mereka dan apa pendapat orang lain mengenai
produk mereka.
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9 • • • • • Kerjasama & Moril

MORIL STAF YANG TINGGI adalah aliran darah
organisasi yang sukses. Karena hal ini mempengaruhi
kegembiraan, kepercayaan diri dan motivasi staf yang
pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas kinerja
mereka. Manajer yang dapat menaikkan moril stafnya
membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi
tercapainya hasil yang baik.

Bagaimana menjadi manajer yang
berkualitas

Bersikap tegas dalam keputusan anda
Perilaku tegas berarti membuat penilaian cepat atas suatu
masalah atau situasi dengan memeriksa pilihan yang ada,
mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin dan
kemudian mengambil tindakan. Pastikan bahwa setiap saat
anda memfokuskan diri pada kepentingan organisasi.

Bangun kewenangan anda
Banyak manajer seakan lupa bahwa kewenangan diperoleh
dari rekan dan bawahan. Kewenangan timbul dari pengakuan
bahwa anda menghargai sumbangan orang lain dan bahwa
mereka menghargai dedikasi anda terhadap tugas.

Bangun ketrampilan anda
Bacalah dan bicarakan sebanyak mungkin mengenai semua
aspek manajemen. Baca mengenai bidang yang anda merasa
paling lemah. Pandangan dan pendapat yang berbeda akan
membantu memperluas pengetahuan anda dan membuat
anda menjadi manajer yang lebih baik. Usahakan efektifitas
dan efisiensi : efektifitas adalah mengupayakan tugas itu benar
dan efisiensi adalah melakukan tugas tersebut dengan benar.
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Pantang menyerah—selesaikan tugas yang sedang
dihadapi

Tegaskan kepemimpinan anda secara konsisten menuju
sasaran, baik sasaran pribadi maupun organisasi. Hasilnya
akan membuat upaya itu berharga. Ingat ungkapan, “ Seorang
yang menyerah tidak pernah menang dan seorang pemenang
tidak pernah menyerah”. Catatan karir anda dibangun dari
penyelesaian tugas-tugas penting dengan sukses. Jangan
mengorbankan reputasi dengan melompat dari satu tugas
yang belum selesai ke tugas lain atau dengan menangani
terlalu banyak tugas.

Usahakan selalu up to date
Dengan membaca surat kabar, buku manajemen, penerbitan
industri dan jurnal profesi anda akan mendapat ide baru dan
akan tetap mengikuti trend terbaru dalam manajemen,
teknologi, keuangan, komunikasi dan masalah lain yang
penting bagi manajemen yang baik.

Hindari melakukan terlalu banyak tugas
sekaligus

Tetapkan prioritas anda sendiri. Buka pintu keluar untuk
berpikir ketika diminta melakukan sesuatu dengan
mengatakan “tunggu”, “belum”, “sebentar lagi” atau bahkan
“tidak”. Pendekatan ini akan memberi waktu bagi anda untuk
memecahkan masalah satu per satu dan menghindari stres.

Dorong perkembangan pribadi orang lain
Ciptakan lingkungan untuk pertumbuhan, sukses, dan
peluang individu. Biarkan orang mengetahui bahwa mereka
dapat mengharapkan dukungan anda. Tetapi pastikan juga
bahwa mereka akan bertanggung jawab sendiri dalam
memenuhi kebutuhan pribadi lainnya. Kenali orang-orang
yang berdedikasi, kreatif, energik dan loyal. Bekerjalah
bersama mereka dan dukunglah mereka. Orang-orang ini
pada akhirnya akan bertanggung jawab atas sukses organisasi
anda.
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Hidup dengan seimbang
Ada ungkapan kuno: “Hanya bekerja tanpa bermain membuat
Jack membosankan”. Anda betul-betul perlu menjalani hidup
yang seimbang dan mempunyai minat lain selain bekerja.
Mempunyai minat diluar organisasi membuat anda
memperluas pengetahuan, minat dan ketrampilan. Ini
membuat anda mengikuti dunia luar dan membantu anda
menjadi manajer yang lebih baik.

Nikmatilah hidup
Kesenangan adalah unsur yang perlu dalam hidup. Jika anda
tidak puas dengan pekerjaan anda, ambil langkah untuk
memastikan bahwa anda puas. Belajarlah untuk
menempatkan kerugian dan kekalahan di belakang anda dan
untuk merayakan sukses anda serta melihat ke depan.

Seorang manajer yang kuat mungkin tidak perlu melihat keluar
dinding pabriknya atau menyadari kemitraannya dalam dunia

yang lebih luas. Saya sering heran kunyahan aneh apa di
mulutnya ketika hari kerjanya telah usai, dan kumpulan

kekayaan pikiran telah lolos dari mereka.

Sir Robert Menzies (1894 - 1978), perdana menteri Australia

Bagaimana membangun semangat tim

Upayakan keharmonisan
Usahakan untuk membangun tim dari orang-orang yang
harmonis, yaitu orang yang dapat bekerjasama satu sama lain.
Seorang yang tidak cocok dapat mengganggu moril dan kerja
dari sebuah tim—yang terbaik sekalipun. Bangun tim dengan
hati-hati terutama bila merekrut orang-orang baru.

Berkonsultasi dengan tim
Berkonsultasilah secara tetap dengan seluruh tim sebagai
kelompok. Berkomunikasi dengan tim secara terbuka dan
mintalah (dan siap untuk melaksanakan) ide-ide.
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Tetapkan target tim
Jelaskan apa yang anda inginkan dari tim. Biarkan tim
menetapkan target yang harus dicapai oleh organisasi. Pada
saat yang sama, identifikasi orang-orang yang bertanggung
jawab untuk masing-masing target, sediakan batas waktu,
jamin ketersediaan sumber daya dan buatlah mekanisme
pemantauan.

Hargailah kinerja baik
Beri pujian terhadap kinerja baik sebagai hasil dari upaya tim.
Kritiklah jika perlu - tetapi selalu puji prestasi baik.

Pimpin melalui contoh
Beri contoh yang harus diikuti oleh tim. Sekali-sekali
bergabunglah dengan tim untuk mendukung upaya mereka,
atau menggantikan anggota tim yang absen. Contoh anda
akan membuat orang merasa senang dan membangun
semangat tim.

Apa manfaat bekerja dalam tim

Dukungan dari kelompok
Masing-masing orang menyumbang upaya tim, dan setiap
orang dapat mengharapkan dukungan dari anggota tim
lainnya. Ini membuat orang merasa berguna dan dihargai.
Dalam tim yang baik, setiap anggota mendukung anggota
lainnya, dan semua bekerja menuju hasil bersama.

Spesialisasi tugas
Setiap anggota tim akan mengkhususkan diri dalam
ketrampilan  atau tugas tertentu untuk menjamin hasil yang
baik secara keseluruhan. Gabungan berbagai ketrampilan dari
seluruh anggota tim akan menghasilkan pekerjaan yang baik.

Kepuasan kerja lebih tinggi
Bekerja di dalam tim dapat menghasilkan kepuasan kerja
untuk seluruh anggota tim. Hasil upaya bersama biasanya
cepat terlihat dan dihargai oleh seluruh anggota tim.
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Moril staf meningkat
Kerjasama yang baik menimbulkan rasa bangga, berprestasi,
kesetiakawanan dan moril tinggi.

Adalah mudah - sangat mudah - untuk menggoyahkan rasa
percaya diri orang. Memanfaatkan hal itu untuk merusak

semangat orang adalah pekerjaan iblis.

George Bernard Shaw (1856 - 1950), penulis sandiwara Anglo-
Irlandia

Apa manfaat moril tinggi

Antusiasme terhadap pekerjaan
Moril tinggi menumbuhkan antusiasme dan optimisme. Orang
dengan moril tinggi lebih tahan terhadap ketidak beruntungan
dan kekecewaan. Mereka dapat lebih mudah mengatasi
keadaan yang tidak beres. Mereka lebih siap menghadapi
tantangan dan bekerja lebih konsisten.

Kebanggaan terhadap pekerjaan
Moril tinggi menimbulkan kebanggaan terhadap pekerjaan
yang dilakukan dengan baik. Orang-orang dengan moril
tinggi menghadapi hari kerja dengan semangat tinggi setiap
hari, mereka berpandangan positif dan tidak mudah menjadi
negatif dan depresi.

Semangat tim lebih tinggi
Moril tinggi itu menular. Ini dapat mengangkat organisasi dan
mendorong semangat tim. Bila orang merasa senang mereka
akan bekerja dengan baik.

Dunia bersandar pada kita. Bila kita membungkuk, seluruh
dunia seolah-olah melendut.

Eric Hoffer (1902 - 83), ahli filsafat Amerika Serikat
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Bagaimana mengenali moril rendah

Berkurangnya ketepatan waktu
Moril rendah dapat mengakibatkan hasil yang sangat jelas :
orang datang terlambat kerja atau menunjukkan tingkat
ketidakhadiran yang tinggi.

Berkurangnya antusiasme
Orang-orang tampak tidak berminat terhadap pekerjaannya.
Tidak ada semangat tim. Terdapat rasa permusuhan yang
semakin besar atau kerjasama berkurang antara staf.

Komentar negatif
Staf menggerutu dan mengeluh. Mereka berbicara negatif,
terutama mengenai manajernya.

Kualitas pekerjaan jatuh
Lebih banyak terjadi kesalahan. Orang lebih ceroboh. Staf
seolah-olah tidak perduli bahwa kinerjanya tidak sebaik yang
seharusnya dilakukan.

 Bunyi tawa seperti kubah dari pura kebahagiaan.

Milan Kundera (1929 -), pengarang Ceko

Bagaimana mengubah moril rendah

Ciptakan tempat dimana orang ingin berada
Tempat kerja yang membuat orang merasa senang akan
membantu menyatukan staf dengan tujuan bersama. Cari
informasi apa yang diperlukan oleh staf untuk memperbaiki
kenyamanan dan produktivitasnya —untuk merasa senang—
dan usahakan untuk memenuhi kebutuhan ini.

Layani konteks sosial dari pekerjaan
Beri peluang pada staf - dan keluarganya - untuk bergaul
sehingga mereka mengenal dan mengerti rekan kerjanya lebih
baik.
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Libatkan staf dalam pengambilan
keputusan

Beri kesempatan staf yang paling mungkin terpengaruh oleh
keputusan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan itu.
Orang-orang ini akan ‘memiliki’ keputusan itu dan terikat
dengan pelaksanaannya.

Dorong identitas tim
Perlakukan staf sebagai sebuah tim dan dorong orang-orang
untuk melihat diri mereka sebagai anggota tim, Gunakan
“kami” sebagai ganti “saya” ketika membicarakan apa yang
perlu dilakukan atau apa yang telah tercapai. Dorong
pemakaian pernyataan performa seperti “ Kami tim nomer
satu” sebagai cara untuk meningkatkan persatuan dan
identitas kelompok. Tumbuhkan rasa tanggung jawab
bersama di antara staf sehingga kelompok akan menerapkan
kode kinerjanya sendiri.

Berkomunikasi dengan jelas
Pastikan bahwa staf yang perlu informasi untuk bekerja secara
efektif, mempunyai informasi yang mereka butuhkan. Moril
akan lebih tinggi di tempat kerja yang terbuka, jujur dan
terinformasi.

Berikan bantuan jika diperlukan
Sediakan diri anda untuk melatih staf di bidang dimana
mereka perlu bantuan. Tawarkan saran untuk meningkatkan
kinerja. Berikan umpan balik dengan cara yang ramah tetapi
langsung.

Tegur seperlunya jika memang dibutuhkan
Biarkan staf mengetahui posisi mereka. Jika kinerja buruk
memerlukan teguran, berikanlah. Tetapi jangan terpaku pada
perilaku negatif. Beritahu orang bahwa anda menghargai
masukannya dan ingin bekerja dengan mereka untuk
mencapai potensi penuhnya tetapi anda tidak dapat
menerima usaha yang tidak maksimal.
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Dorong fleksibilitas
Ajarkan staf bahwa bila apa yang mereka kerjakan tidak
berhasil, mereka harus mencoba pendekatan baru. Fleksibilitas
berarti mencoba cara lain agar dapat berhasil.

Akui kinerja yang bagus
Berikan pengakuan bila individu dan kelompok mencapai
sesuatu yang berharga untuk organisasi. Pengakuan dapat
sederhana berupa kata-kata : “Bagus. Anda hebat!” Staf yang
pekerjaannya diakui akan terus berprestasi.

Mengapa di luar kantor itu penting

Akui bahwa gaya hidup mempengaruhi gaya kerja
Cara hidup dan bermain para pegawai dapat mencerminkan
kinerja mereka di kantor. Dengan memahami gaya hidup dan
minat seorang pegawai, anda lebih siap untuk mengelola
pegawai itu secara efektif di tempat kerja.

Sadarlah mengenai status di masyarakat
Nilailah status masing-masing pegawai di masyarakat.
Memahami popularitas dan posisi seseorang di luar kantor
akan memberi ide yang jelas mengenai cara terbaik untuk
menangani orang itu di kantor.

Ketahui masalah pribadi
Beberapa pegawai mungkin mempunyai masalah pribadi
serius. Anda harus menyadari adanya masalah demikian
untuk mengerti sikap dan perilaku mereka sehingga dapat
memutuskan cara terbaik untuk menangani pegawai itu di
tempat kerja.

Tunjukkan perhatian terhadap keluarga
Tunjukkan perhatian anda terhadap keluarga pegawai dan
sikap ramah tanpa tampak ikut campur atau usil. Ini biasanya
akan dibalas dengan persahabatan dan usaha yang konsisten
dari pegawai anda.
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Tawarkan bantuan dimana mungkin
Jika mungkin membantu keluarga seorang pegawai di saat
sulit atau keperluan khusus, lakukanlah. Perhatian dan
kebaikan hati anda akan selalu dihargai dan berakibat pada
loyalitas dan komitmen dari pegawai anda.

Mengapa melibatkan diri dengan urusan
luar

Meningkatkan kepercayaan diri anda
Keterlibatan di dalam urusan industri dan masyarakat akan
meningkatkan kepercayaan diri anda. Semakin banyak anda
tahu mengenai profesi dan lingkungan tempat tinggal anda
melalui keterlibatan dengan orang lain, semakin anda percaya
diri dalam pekerjaan anda.

Meningkatkan prospek karier
Keterlibatan dalam urusan industri dan masyarakat akan
menambah pengetahuan dan pengalaman anda. Ini akan
memberi dorongan terhadap prospek karier anda. Anda juga
akan menjadi lebih terkenal dan, jika anda manajer yang
kompeten, dihormati secara luas oleh rekan anda dan mereka
yang berada dalam posisi untuk membantu karier anda lebih
lanjut.

Mengangkat profil stasiun radio anda
Jika anda aktif dalam industri dan masyarakat, dan orang
memandang anda sebagai pemimpin, ini dapat membantu
mengangkat profil organisasi anda dan memperbaiki citranya.

Untuk memahami lingkungan dengan lebih baik
Dengan melibatkan diri dalam urusan masyarakat, anda aakn
lebih memahami orang yang anda hadapi setiap hari. Anda
akan mengenal pemimpin masyarakat, berinteraksi dengan
mereka dan memahami masalah serta aspirasinya. Ini
membuat anda semakin mampu menyediakan jenis layanan
dan produk yang dikehendaki oleh masyarakat.
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Masyarakat akan lebih mengenal anda
Melalui keterlibatan anda, masyarakat akan lebih mengenal
anda. Ini akan menaikkan status anda di masyarakat dan
meningkatkan citra dan posisi organisasi anda.

Bagaimana meningkatkan ketrampilan
anda

Kenali ketrampilan dasar
Pada tahap awal karier anda, sampai tingkat supervisor,
pelatihan sebagian besar berhubungan dengan ketrampilan.
Ini kemungkinan meliputi ketrampilan penyiaran radio,
teknik, pengetahuan profesional, teknik khusus dan
ketrampilan pribadi. Anda harus mendukung pendidikan
formal dengan membaca mengenai penyiaran radio dan
mendiskusikan pekerjaan anda dengan rekan sejawat dan
rekan senior. Memperhatikan cara kerja penyiar radio yang
baik dan para manajer juga dapat membantu anda.

Tambahkan ketrampilan manajemen
Ketika karier anda berkembang dan anda bertanggung jawab
untuk melatih orang lain, penting bahwa ketrampilan dasar
anda sudah sedemikian melekatnya sehingga merupakan
bagian dari anda. Pada saat yang sama, anda perlu
memperoleh ketrampilan supervisi, manajemen dan
ketrampilan yang terkait dengan bisnis yang akan memberi
pengertian lebih baik mengenai proses manajemen secara
keseluruhan, termasuk pengambilan keputusan dan
pemecahan masalah.

Perluas pengetahuan anda
Carilah informasi terbaru mengenai perkembangan teknologi,
peraturan, kebijakan pemerintah, kegiatan pesaing dan
informasi lain yang berhubungan dengan organisasi anda dan
produk serta jasanya.

Belajar dengan mengamati dan mengerjakan
Satu cara yang dipakai orang untuk bekerja dengan baik
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adalah dengan mengamati orang lain dengan cermat dan
dengan ditempatkan dalam situasi yang menantang yang
memerlukan inisiatif serta kepemimpinan. Manajer yang
efektif mencari pengalaman belajar untuk memperoleh
pengetahuan dan berbagai ketrampilan manajerial. Cara yang
sangat baik untuk melatih diri anda adalah untuk mencari
tugas dan proyek yang penuh tantangan.

Bagaimana menangani stres

Mengerti meditasi
Bermeditasi untuk waktu yang singkat akan membantu anda
untuk menghadapi stres dengan melemaskan badan anda dan
menenangkan pikiran. Anda akan merasa segar setelah
bermeditasi. Bab ini menerangkan bagaimana melakukannya.

-  Pertama-tama, duduk dengan nyaman di kursi anda.
Tutup mata anda.

- Mulailah dengan kepala anda dan lanjutkan ke
bawah badan. Katakan kepada diri sendiri bahwa otot di
kepala, bahu dan dada sedang dilemaskan. Ulangi sampai
anda merasa otot itu lemas. Pindah ke perut, pinggul, paha
atas dan paha. Beritahu otot-otot itu agar lemas dan ulangi
sampai anda merasakan otot itu lemas. Lalu pindah ke lengan
dan betis dan akhirnya ke tangan dan kaki, jari tangan dan
jari kaki.

- Bila semua otot sudah lemas, bayangkan di pikiran
anda sebuah taman yang tenang. Taman ini dikelilingi tembok
tinggi. Matahari bersinar, rumput hijau, ada bunga-bunga
indah dan burung yang bernyanyi di atas pohon. Kali kecil
yang bening airnya mengalir melalui taman.

- Katakan pada diri sendiri bahwa ini tempat khusus
bagi anda dimana anda dapat datang kapanpun untuk
menghindari segala stres, kecemasan dan ketegangan.
Bersantailah dan nikmati waktu anda di taman ini, tempat
anda sendiri.

- Katakan pada diri sendiri bahwa pada hitungan tiga
anda akan bangun sama sekali, merasa senang dan segar.
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Hitunglah: “1,2,3” dan sesi meditasi anda selesai sudah. Anda
akan merasa segar kembali. Lakukan rutin ini setiap hari
selama 5 - 10 menit dan ini akan menolong anda menangani
stres.

Bagaimana untuk mengingat nama

Cari kepastian ketika mendengar pertama kali
Jika anda tidak pasti mengenai suatu nama , mintalah orang
itu untuk mengulangnya dan, jika perlu, mengejanya. Ini
menunjukkan bahwa anda benar-benar berminat dan akan
membantu anda untuk mengingatnya.

Langsung ulangi namanya
Jika anda langsung mengulangi namanya (“Senang jumpa
dengan anda, Martin”), hal ini membantu untuk
menyimpannya dalam ingatan anda selain menyenangkan
bagi orang yang baru anda kenal. Jika mungkin, sebutkan
nama itu sedikitnya dua kali lagi selama percakapan awal
anda dengan orang itu untuk lebih memperkuat nama itu
dalam ingatan anda.

Ulangi nama itu dalam pikiran
Ulangi nama itu beberapa kali kepada diri sendiri. Ini akan
membantu menyimpan nama itu.

Tuliskan
Menulis nama akan memperkuatnya di dalam pikiran anda.

Hubungkan dengan sesuatu
Kadang-kadang anda dapat menghubung-hubungkan sesuatu
yang akan membantu mengingat sebuah nama. Pikirkan orang
lain yang anda kenal yang memiliki nama yang sama. Pikirkan
benda sehari-hari yang akan membantu mengingat nama itu.

Tersedia dengan bebas dan otomatis
Perlindungan hak cipta adalah bebas dan otomatis. Materi
dilindungi dari saat ditulis, di-tape-kan, difilmkan atau
direkam. Biasanya perlindungan berlaku untuk masa 50 tahun
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sejak meninggalnya pemilik hak cipta. Pemilik hak cipta dapat
menulis sendiri tanda hak cipta pada karyanya - tidak ada
prosedur resmi. Ini hanya terdiri dari tanda Ó, diikuti oleh
nama pemilik hak cipta dan tahun mulai diterbitkan,
misalnya, Ó Philip Charley 1994. Pemilik hak cipta negara
anda dilindungi di banyak negara lain

Ketahui bahwa stasiun anda dapat menjadi pemilik
hak cipta

Stasiun radio biasanya pemilik hak cipta dari programnya
sendiri. Stasiun juga pemakai materi hak cipta dalam
penyampaian programnya.

Bayarlah ongkos untuk memakai materi hak cipta
Royalti adalah ongkos yang dibayar untuk izin penggunaan
materi yang dilindungi dengan hak cipta. Materi ini dapat
berupa karya musik, sastera atau karya seni lainnya. Royalti
memungkinkan pencipta materi ini untuk mendapatkan
sesuatu dari karyanya. Mungkin ada beberapa hak lain yang
berkaitan.

(1) Hak dari pencipta musik untuk mengontrol
pertunjukan publik dari karyanya.

(2) Hak dari produsen rekaman untuk mengontrol
penyiaran hasil rekamannya.

(3) Hak dari pencipta atau penerbit untuk mengontrol
perekaman karyanya.

(4) Hak dari produsen rekaman untuk mengontrol
penggandaan rekamannya.
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10 • • • • • Memuji dan Mengritik

Apa yang terjadi bila anda mengritik
secara destruktif

Hilangnya kepercayaan diri
Kritik destruktif adalah negatif dan memperkecil upaya staf.
Kritik demikian membuat orang merasa tidak dihargai dan
merusak kepercayaan diri.

Orang akan berhenti berupaya
Kritik destruktif akan membuat orang merasa tidak enak
sehingga mereka seringkali berhenti mencoba melakukan yang
terbaik. Ini adalah karena mereka merasa bahwa banyak yang
mereka lakukan akan dikritik dengan cara yang menyakitkan.
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Menimbulkan moril rendah
Kritik destruktif yang terus menerus akan mengakibatkan
moril rendah ketakutan dan staf anda takut bahwa tak ada
yang mereka kerjakan itu cukup baik untuk lolos dari kritik.

Bagaimana mengritik secara membangun

Hargailah upaya staf
Tunjukkan respek terhadap upaya yang dilakukan oleh staf
untuk setiap tugas, meskipun terdapat beberapa aspek
pekerjaan yang perlu dikoreksi.

Tunjukkan kesabaran
Bersikap sabar  dan sediakan waktu  untuk menjelaskan
kepada staf dimana letak kesalahannya dan menyetujui cara
untuk mencegah hal itu terjadi lagi di masa datang.

Jelaskan prosedur yang benar
Sediakan waktu untuk menjelaskan cara yang benar untuk
mengerjakan tugas dilakukan dengan salah. Pastikan bahwa
orang mengerti sepenuhnya apa yang anda katakan. Jawablah
pertanyaan yang timbul dan periksa masalah apa yang
dihadapi staf dan tangani masalah itu.

Tawarkan bantuan anda
Beritahu orang lain bahwa anda bersedia membantu dengan
tugas mendatang dimana ada kesulitan atau diperlukan
nasehat atau bantuan.

Tunjukkan penghargaan anda
Berterima kasih kepada staf atas usaha yang dilakukan untuk
tugas dan tunjukkan bahwa anda menghargai mereka.

Jangan menggunakan kampak untuk
menyingkirkan lalat dari dahi teman anda.

Peribahasa Cina
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Mengapa pengakuan itu penting

Memberi arah
Staf membutuhkan pengakuan secara tetap dari manajer
terhadap pekerjaan mereka, agar mereka mengetahui bahwa
mereka telah melakukan apa yang diharapkan dari mereka.
Pengakuan memberi arah, kepuasan dan tujuan yang jelas
kepada orang.

Meningkatkan moril
Pengakuan terhadap pekerjaan membuat staf merasa enak.
Ini meningkatkan moril mereka. Mereka merasa telah memberi
kontribusi dengan cara yang positif dan berharga terhadap
jalannya organisasi secara keseluruhan. Ini memperteguh
perasaannya bahwa mereka bagian dari tim.

Memperbaiki performa
Pengakuan membuat kebanyakan orang ingin berupaya lebih
keras. Ini mempertegas kepercayaannya bahwa mereka
melakukan pekerjaan yang berharga. Ini membuat mereka
merasa dihargai.

Pujian menciptakan teman dan kebenaran menciptakan musuh.

Peribahasa Spanyol.

Bagaimana cara memuji staf anda

Perhatikan performa yang bagus
Senantiasa carilah contoh dari performa yang bagus. Mudah
untuk terus menerus tidak melihat pekerjaan yang baik dan
tidak mengatakan apa- apa. Ketahui bila staf bekerja dengan
baik. Dan kemudian katakan pendapat anda.

Memuji staf dengan segera
Begitu anda mendapatkan performa yang benar-benar baik,
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langsung beri pujian kepada yang bersangkutan. Jangan
menunggu. Pujian yang diberikan sesegera mungkin lebih
dihargai dan lebih efektif.

Pujilah secara pribadi
Puji staf berhadapan muka. Biarkan mereka melihat bahwa
anda puas dengan pekerjaan mereka. Setelah anda memuji
pegawai anda secara pribadi, tulislah surat penghargaan yang
juga disimpan di arsip atau dikirim ke manajer senior.

Spesifik dan ringkas
Sampaikanlah kepada staf secara spesifik mengapa anda puas.
Jangan secara garis besar; bersikaplah spesifik. Tidak perlu
lebih lama dari satu atau dua menit untuk memuji performa
baik. Ringkaslah. Akhiri dengan mengatakan kepada staf
betapa mereka dihargai sebagai bagian dari organisasi.

Orang yang mengenal orang lain itu pintar;
Orang yang mengenal diri sendiri itu mempunjai kearifan.

Lao-Tzu (abad ke 6 SM), filsuf Cina

Bagaimana mendorong staf untuk bekerja
lebih pintar

Kembangkan ketrampilan memecahkan
masalah

Bantu staf untuk memecahkan masalah. Ajarilah nilai
pendekatan yang sistematik terhadap pekerjaan dan cara
berpikir yang lurus dan tidak emosi.

Dorong perencanaan
Dorong staf untuk merencana segala sesuatu yang akan
dilakukan. Ajarlah mereka bahwa, dengan merencana,
mereka dapat berfokus secara efektif pada tugas. Perencanaan
akan menambah arah pada upaya mereka dan menjamin
kinerja yang meningkat.
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Beri penilaian dan nasehat
Evaluasi tugas yang telah diselesaikan oleh staf. Tawarkan
nasehat. Hal ini akan membuat mereka mampu menilai
kualitas performanya sendiri. Maka mereka akan tahu bila
mereka bekerja dengan baik dan akan dapat memperbaiki
kinerjanya.

Setiap tindakan belajar secara sadar memerlukan kemauan
untuk mengalami luka terhadap harga diri seseorang.

Itulah mengapa anak kecil , sebelum mereka sadar akan
harga diri mereka, belajar dengan mudah; dan mengapa

orang yang lebih tua, terutama jika  sombong atau penting,
tidak dapat belajar sama sekali.

Thomas Szasz (1920 - ), psikiater Amerika Serikat

Mengapa dan bagaimana menilai diri
sendiri

Hargailah nilai diri anda
Jika anda mengevaluasi diri secara obyektif (secara adil dan
jujur), anda mengenal diri sendiri, dapat merasa enak
mengenai diri sendiri dan mengetahui dimana perlu lebih baik.
Mengetahui nilai diri anda sendiri menenmpatkan anda pada
posisi yang kuat karena anda dapat menghargai kelebihan
anda untuk organisasi.

Analisa kekuatan dan kelemahan anda
Untuk menilai diri sendiri, anda perlu menganalisa kekuatan
dan kelemahan. Anda harus jujur dengan diri anda sendiri.
Tuliskan hal-hal yang anda lakukan dengan baik dan hal-hal
yang perlu ditingkatkan. Lihatlah daftar ini secara tetap.
Lakukan sesuatu mengenainya.

Bekerja untuk mengatasi kelemahan
Berusahalah dengan sistematis untuk mengatasi kelemahan
anda. Coba untuk mengubahnya menjadi kekuatan.
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Hanya satu sudut dari alam semesta ini yang dapat anda
pastikan dapat anda perbaiki, dan itu adalah diri anda sendiri.

Aldous Huxley (1894-1963), pengarang Inggris

Bagaimana memperbaiki kinerja anda

Bergaullah dengan orang-orang yang positif
Anda tidak akan belajar banyak dari orang negatif. Dalam
kenyataan, mereka mungkin ingin melihat anda gagal karena
kegagalan anda tidak akan mengancam mereka atau menjadi
tuntutan bagi mereka untuk berubah. Lewatkan waktu
bersama orang-orang yang positif dan pemenang.

Berpikir secara positif
Pikiran negatif mempersiapkan anda untuk gagal. Pikiran
demikian mudah berkembang dan anda harus menyadarinya.
Anda jarang berhasil jika anda percaya bahwa anda akan
gagal. Bersikaplah positif. Jaga diri terhadap pernyataan
negatif seperti, ”Kita selalu melakukannya dengan cara ini”
atau “Ini tidak akan berhasil” atau “Saya sudah pernah
melihat ini semua”.

Gunakan penegasan
Penegasan adalah pernyataan  pendek dan sederhana
mengenai elemen perilaku anda yang ingin anda fokuskan.
Penegasan dapat dinyatakan secara lisan pada saat anda perlu
fokus. Misalnya : “Saya dapat melakukan ini kalau saya ingin”

Buat target untuk diri sendiri
Anda tidak akan tetap termotivasi kecuali jika mempunyai
target. Tetapkan target dan uji kemampuan anda dan
kemampuan staf anda. Target harus benar-benar merupakan
tantangan tetapi juga harus dapat dicapai.

Rencanakan cara untuk mencapai tujuan anda
Beberapa menit membuat rencana sama nilainya dengan
berhari-hari melaksanakan tanpa rencana. Merencana
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memfokuskan pada cara untuk mencapai tujuan dan
kemudian membantu mengukur apa yang telah dilakukan.

Ikatkan diri pada tujuan anda
Tuliskan tujuan anda di atas kertas. Sering peringatkan diri
mengenai tujuan anda. Jangan curang terhadap tujuan anda.

Tujuan anda menjadi milik bersama
Jelaskan tujuan anda kepada orang-orang yang akan
dipengaruhi olehnya. Tanyakan orang lain apakah mereka
dapat membantu dengan cara apapun untuk mencapai tujuan
anda. Dengan membagi rencana anda dengan orang lain,
anda juga mengikatkan diri anda secara publik.

Catat kemajuan terhadap tujuan anda
Tinjau kembali secara tetap bagaimana anda mengalami
kemajuan menuju tujuan anda. Penyimpangan akan lebih
mudah dikoreksi.

Mengapa anda harus melakukan penilaian
staf

Salah satu tugas manajemen yang tersulit adalah
untuk menilai staf atau mengadakan peninjauan
kinerja. Ini mungkin karena kebanyakan dari kita tidak
suka mengritik orang di depan orang itu sendiri. Tetapi
ada alasan yang baik untuk menilai staf: termasuk
perlunya memaksimalkan kinerja, mengidentifikasi
kebutuhan pelatihan, menyediakan data untuk
peninjauan gaji dan promosi, dan menetapkan target
untuk masa mendatang. Tinjauan ini, jika
diselenggarakan dengan benar, dapat pula
memperbaiki pengertian antara supervisor dan
stafnya.

Kenali staf anda secara menyeluruh
Anda perlu mengetahui kekuatan, kelemahan, ketrampilan
dan keperluan dari masing-masing anggota staf anda.
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Staf harus mengerti kekuatan dan kelemahannya
Staf juga perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka
karena anda dan mereka harus bekerjasama untuk
membangun kekuatan dan menghapus kelemahan.

Bekerja untuk mengatasi kelemahan
Berencana dan bekerja untuk menghilangkan kelemahan
melalui dorongan dan pelatihan. Dengan meningkatkan
ketrampilan staf anda, anda akan memperbaiki moril dan
efisiensi di dalam organisasi.

Bagaimana membangun sistem penilaian

Lakukan penilaian secara tetap
Penilaian dapat dilangsungkan tiap tahun, enam bulan sekali
atau lebih sering. Penilaian tidak boleh dilakukan kurang dari
sekali setahun. Faktor yang dinilai - terutama kelemahan -
harus dibahas dengan staf secara lebih teratur. Ini dapat
memberi kesempatan kepada mereka untuk menanggapi kritik
dengan memperbaiki kinerja mereka.

Sediakan kesempatan bagi staf untuk menanggapi
Beberapa sistem penilaian memungkinkan pegawai untuk
menilai supervisornya selain dirinya sendiri. Sistem anda tidak
perlu sejauh ini, tetapi harus memberi kesempatan bagi staf
untuk menanggapi dan merespons terhadap penilaian
mereka.

Libatkan supervisor langsung dalam penilaian
Anda harus melibatkan supervisor langsung dalam
melakukan penilaian stafnya. Sebagai manajer, anda akan
menilai bawahan anda tetapi anda mungkin terlibat dalam
menilai staf lain.

Tangani masalah sewaktu timbul
Beri penilaian secara kontinu dan dengan cara santai. Cobalah
menangani masalah ketika muncul. Hindari menyimpan
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pujian atau kritik sampai penilaian berikut. Anda akan
menghindari kekesalan yang sering terasa pada peninjauan
tahunan resmi.

Kita tidak pernah berhenti menyelidiki. Kita tak pernah puas
bahwa kita tahu cukup banyak untuk bertahan. Setiap

pertanyaan yang kita jawab menuju ke pertanyaan lain.
Ini telah menjadi cara bertahan yang paling utama dari

spesies kita.

Desmond Morris (1928 - ), antropolog Inggris

Bagaimana melakukan wawancara
penilaian

Ajukan pertanyaan yang tepat
Ajukan pertanyaan untuk menguji pengetahuan mengenai
tugas dan untuk menentukan derajat keahlian dalam
menangani berbagai tugas dan masalah dalam pekerjaan.

Bersikap realistis dan obyektif
Diskusikan kekuatan dan kelemahan secara obyektif. Jangan
bereaksi berlebih terhadap hal baik maupun buruk.

Buat komentar yang spesifik
Buat komentar yang spesifik dan beri gambaran mengenai
kritik yang anda sampaikan dengan contoh nyata. Dimana
mungkin, tunjukkan apa yang seharusnya dilakukan.

Carilah perubahan positif
Selama wawancara berlangsung, bersikap terbuka terhadap
kemungkinan bahwa tugas itu harus diubah sedemikian rupa
untuk mendapat kinerja yang lebih baik.

Ubahlah administrasi, jika perlu
Ganti formulir penilaian jika tidak sesuai dengan orangnya.
Sesuaikan hal-hal administratif dengan orangnya, bukan
sebaliknya.
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Ingat tujuan dari penilaian
Tujuan dari penilaian adalah untuk memotivasi dan
memperbaiki staf anda dan menjamin bahwa gaji dan promosi
ditentukan atas dasar rasionalitas.

Bagaimana memastikan bahwa penilaian
menguntungkan staf

Fokuskan penilaian
Pastikan bahwa pegawai mengerti aturan dasar dan
metodologi proses penilaian —bahwa ini didesain untuk
memperbaiki performa dan bukan untuk mengritiknya.
Pastikan bahwa anda memfokuskan penilaian terhadap
perbaikan kelemahan.

Bersikap positif
Pastikan bahwa penilaian itu positif, dan bukan negatif.
Tekankan aspek positif dari performa pegawai.

Cocokkan tujuan karier
Cocokkan penilaian dengan tujuan karier pegawai itu dan
aspirasinya. Ini akan menjamin bahwa setiap penilaian berarti
dan membantu setiap pegawai.

Tindak lanjuti secara teratur
Buka kesempatan bagi tindak lanjut secara teratur. Ingat,
penilaian seharusnya bukan peristiwa tahunan melainkan
peristiwa tetap.

Bagaimana memberitahukan penilaian
yang buruk

Manajer perlu mempunyai kemampuan memilih saat
yang tepat untuk menyampaikan kabar buruk kepada
staf —misalnya ketidakberhasilan mendapatkan
promosi atau ditolaknya usulan proyek besar. Untuk
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membantu pegawai menghadapi kabar buruk,
pikirkan hal berikut.

Akhir hari kerja - waktu yang baik
Jika pegawai itu adalah orang yang akan banyak menggerutu
kepada rekan-rekannya, akhir hari kerja mungkin saat yang
baik untuk mengabarinya. Ini merupakan saat yang baik pula
jika pegawai itu perlu memikirkan pilihan yang anda
sampaikan.

Akhir hari kerja - bukan waktu yang baik
Jika tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pegawai itu
mengenai kabar buruk yang disampaikan, maka akhir hari
kerja bukan saat yang tepat untuk memberitahukannya.
Mungkin kurang tepat untuk mengirim pegawai itu pulang
untuk merenungkan kabar buruk itu.

Jumat sore - waktu yang baik
Dengan cara ini, anda dapat menghindari membawa pulang
masalah orang lain untuk merusak akhir pekan anda. Ini
dapat menimbulkan ketegangan bagi anda dan keluarga.

Jumat sore - bukan waktu baik
Jumat sore pada mulanya tampak seperti saat yang baik untuk
mengabari berita buruk. Tetapi, tergantung beritanya. Ini
menambah kesempatan bagi pegawai untuk merenungkan
masalahnya dan mungkin membuat masalah itu lebih buruk
daripada sesungguhnya.

Waktu makan siang - bukan waktu yang baik
Makan siang kemungkinan bukan waktu yang baik karena
ini waktu pegawai dan mungkin akan menjengkelkan jika
anda menyelanya.

Ketika anda terburu-buru - bukan waktu yang baik
Mengabari berita buruk dapat merupakan pengalaman yang
emosional bagi kedua pihak. Ini memerlukan perhatian penuh
anda, jadi anda harus mempunyai cukup waktu untuk
menjelaskan dan bertindak dengan kepekaan.
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Awal hari kerja - waktu yang baik
Banyak manajer percaya bahwa waktu terbaik untuk
mengritik atau menyampaikan berita buruk adalah pada
permulaan hari kerja. Ini memberi waktu bagi pegawai untuk
memikirkannya dan kesempatan untuk diskusi lagi. Selain itu,
hubungan normal sepanjang sisa hari itu akan membantu
menstabilkan situasi dan mendinginkan rasa kesal apapun
pada pegawai itu.

Pertimbangkan beban kerja pegawai
Jangan menyampaikan berita buruk di saat seorang pegawai
harus menghadapi tantangan kerja yang berat.

Bagaimana menulis referensi yang
berguna

Anda dapat menyetujui untuk bertindak sebagai
pemberi referensi hanya jika anda merasa dapat
meningkatkan prospek karier seseorang. Dengan kata
lain, jika anda merasa dapat menulis atau memberi
komentar yang baik dan konstruktif mengenai
kemampuan, sikap dan karakter dari orang itu
berdasarkan pengalaman anda. Jika anda merasa tidak
ada sesuatupun yang baik yang dapat anda katakan,
jangan bertindak sebagai pemberi referensi.

Periksa arsip
Periksa arsip yang relevan dan perhatikan detail ini: tanggal
mulai bekerja di organisasi; posisi yang dijabat; prestasi yang
harus diikutsertakan sebagai bagian catatan; tanggal
meninggalkan organisasi anda.

Uraikan kemampuan dalam berbagai tugas
Tulis mengenai kemampuan orang itu dalam melakukan
berbagai tugas.

Sebutkan sikap dan kepribadian
Berikan informasi mengenai sikap terhadap pekerjaan dan
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sifat pribadi seperti kesetiaan, ketekunan, integritas, kejujuran,
ketepatan waktu, kemampuan untuk bekerja keras.

Bagaimana hubungan dengan orang lain
Tunjukkan bagaimana orang itu bergaul dengan anggota lain
dari tim dan bekerja sebagai anggota tim.

Tekankan prestasi khusus
Sebutkan prestasi khusus atau yang patut dicatat yang dapat
menarik perhatian seorang calon majikan.

Tawarkan untuk menambah tanggapan
Anda dapat mengakhiri referensi dengan menawarkan untuk
memperluas komentar anda jika orang yang membaca
referensi ingin menghubungi anda.

Harus sesuai kenyataan
Pastikan bahwa anda berkata yang benar dan tidak
membesarkan dan memberi kesan  bohong mengenai
kemampuan atau karakter seseorang.

Jelaskan bahwa ini merupakan pendapat
Jika anda menyatakan pendapat anda, jelaskan bahwa ini
merupakan pendapat anda. Gunakan istilah seperti : “
Menurut pendapat saya, ia....”, “pengalaman saya
memperlihatkan bahwa ia ......”



105BUKU PEGANGAN UNTUK MANAJER RADIO



106 MANAJEMEN DETIK DEMI DETIK

11 • • • • • Disiplin & Pemberhentian

Bagaimana caranya untuk menerapkan
disiplin - langkah pertama

Adakan pertemuan
Bila seorang pegawai melakukan sesuatu yang salah, hal
pertama yang harus dilakukan adalah memanggil pegawai
itu ke ruangan anda, menutup pintu dan membicarakan
masalahnya secara bertatap muka. Ini harus segera dilakukan
begitu anda mengetahui ada masalah.

Nyatakan kekecewaan anda
Beritahu pegawai bahwa anda tidak senang mengenai apa
yang telah dilakukannya dan bahwa anda kecewa mengenai
perilakunya.

Mintalah penjelasan
Kemudian mintalah penjelasan. Bersikaplah adil dalam
penilaian anda.

Berikan teguran singkat
Lakukan ini hanya jika perlu. Peringatkan pegawai itu
mengenai konsekuensi dari pengulangan perilaku macam itu.
Biarkan teguran itu singkat dan terarah. Sarankan bagaimana
pegawai itu dapat memperbaiki keadaan, jika ini perlu.

Akhiri dengan nada positif
Akhiri diskusi dengan menegaskan bahwa anda percaya pada
pegawai itu. Katakan bahwa anda mengritik perilaku yang
mengecewakan anda. Katakan bahwa anda yakin perilaku
itu akan diperbaiki di masa datang dan bahwa anda masih
percaya terhadap orang itu.
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Bagaimana menerapkan disiplin - langkah
kedua

Tulislah memo
Jika anda khawatir bahwa perilaku telah memburuk terus
menerus, lakukan langkah kedua. Disini, selain diskusi
berhadapan muka [lihat Langkah 1], anda harus membuat
daftar pelanggarannya di sebuah memo. Berikan memo
aslinya kepada pegawai itu dan nasehati mengenai
konsekuensi dari perilaku buruk yang terus menerus.

Simpan memo di arsip
Simpan salinan memo di arsip pribadi pegawai itu. Dengan
cara ini —setelah waktu tertentu jika perilaku itu tidak
membaik— anda dapat mengutip sederet kasus pelanggaran.
Ini dapat merupakan bukti jika anda perlu mengambil
tindakan untuk memecat pegawai itu.

Bagaimana menerapkan disiplin - langkah
ketiga

Ambil tindakan disipliner resmi
Jika berhadapan muka dan tindakan tertulis tidak berhasil,
maka anda harus memulai proses tindakan resmi sesuai
peraturan organisasi anda.

Perubahan berarti gerakan. Gerakan berarti friksi. Hanya di
dalam ruang hampa tanpa friksi dari sebuah dunia abstrak yang
nihil maka gerakan atau perubahan dapat terjadi tanpa gesekan

konflik yang abrasif itu.

Saul Alinsky (1909-72), radikalis Amerika Serikat
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Bagaimana menangani konflik

Bicaralah kepada masing-masing orang
secara terpisah

Panggil masing-masing pegawai secara terpisah ke kantor
anda dan mintalah mereka untuk membicarakan masalahnya
dari sisi masing-masing. Jangan memberi tanggapan kecuali
komentar umum mengenai bagaimana anda ingin orang
bekerjasama sebagai tim yang kompak.

Bicaralah kepada staf bersama-sama
Panggil pegawai ke kantor anda untuk membicarakan
masalahnya bersama- sama. Karena anda telah mendengar
cerita masing pihak, anda seharusnya mengerti persoalannya
dan dapat menolong memecahkannya melalui diskusi terbuka.

Pisahkan pegawai jika perlu
Jika konflik kepribadian berlanjut, pertimbangkan untuk
memisahkan kedua pegawai  sehingga lebih sedikit
berhubungan satu sama lain. Jika ini belum cukup, mungkin
perlu sebuah tindakan disipliner.

Bagaimana menangani pelanggaran

Bersiaplah untuk menjadi kritis
Manajer selalu harus turut campur di dalam situasi dimana
staf menyebabkan konflik. Kritik dapat tidak menyenangkan
dan perlu ditangani secara sensitif. Manajer perlu mengkritik
perilaku dengan maksud memperbaikinya, bukan
memperburuk keadaan.

Mengerti mengapa anda menjadi kritis
Sebelum anda mengeritik  seorang pegawai, pikirkan alasan
sebenarnya kritik itu dan pastikan bahwa kritik itu dapat
dibenarkan. Misalnya, pikirkan apakah anda mengritik untuk
memotivasi pegawai agar bekerja lebih baik, untuk
memperbaiki perilaku, untuk mengurangi agresivitas atau
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karena anda ingin melampiaskan diri. Setelah memikirkan
secara jelas, anda akan mempunyai tujuan yang jelas untuk
dilaksanakan.

Langsung ke inti masalah
Sebelum pertemuan, selidiki apa yang salah dan apa yang
sebenarnya terjadi. Anda tidak ingin menyalahkan orang yang
keliru. Mungkin ada orang lain yang turut bertanggung jawab.

Bersikap spesifik dalam mengkritik
Jangan menggarisbesarkan atau mengaburkan. Kumpulkan
fakta dan bukti. Jika anda melakukan ini, kritik anda akan
lebih meyakinkan dan pegawai akan lebih dapat menerima
kritik. Ini berarti bahwa anda akan lebih dapat menemukan
pemecahan.

Nyatakan pendapat anda
Ungkapkan semua informasi yang relevan terhadap kritik.
Ambil pendekatan yang masih menyisakan ruang untuk
berdiskusi. Pakailah kata-kata seperti : “Menurut saya...,”
“Saya merasa bahwa...” atau “Kedengarannya seperti....”

Kritiklah tindakan bukan orang
Serangan terhadap pribadi membuat orang defensif dan
makin tidak mau menerima tanggung jawab. Bila anda
mengutip fakta, anda harus memfokus pada fakta itu dan
bukan pada orangnya. Dengan cara ini, pegawai anda akan
lebih dapat menerima apa yang anda sampaikan. Jangan
mengritik orang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
kehidupan pribadi kecuali jika ini berdampak langsung
terhadap organisasi. Selalu khususkan pada pekerjaan dan
situasi.

Jelaskan harapan anda
Pastikan bahwa pegawai mengetahui apa yang diharapkan
sebagai akibat kritik anda. Beritahu orang itu apa harapan
anda. Cari respons mengenai bagaimana pegawai akan
bertindak sejak saat itu.
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Bicarakan langkah selanjutnya
Jangan membuat orang itu bingung mengenai tindakan apa
yang diperlukan. Agar kritik anda dapat menghasilkan
perbaikan, anda perlu mendiskusikan apa yang harus
dilakukan untuk memperbaiki situasi.

Sediakan dukungan
Menawarkan dukungan adalah cara untuk membangun
kembali kepercayaan anda pada orang itu dan
kepercayaannya pada anda.  Anda harus selalu ada bila
diperlukan. Jangan mengungkit masalah itu kecuali jika
diminta oleh pegawai.

Apa yang harus dilakukan jika melibatkan
polisi

Serahkan masalah yang serius kepada polisi
Jika suatu masalah cukup serius, anda mungkin perlu
menyerahkan kepada polisi. Jangan mencoba menanganinya
sendiri. Sebagai seorang manajer, anda perlu mengenal polisi
di wilayah anda.

Bekerjasama dengan polisi
Bila melibatkan polisi, anda perlu bekerja sama penuh dengan
mereka.

Dapatkan nasehat terbaik
Jika terlibat dengan polisi, pastikan bahwa staf anda mendapat
nasehat terbaik. Bantu dengan cara apapun dan bersikap
mendukung sejauh mungkin, menurut keadaannya.

Bantulah anggota keluarga yang lain
Beri perhatian kepada anggota keluarga dari orang yang
bersangkutan. Lakukan sedapatnya untuk menolong keluarga
itu.

Pertimbangkan media
Pikirkan secara hati-hati bagaimana media harus ditangani.
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Pertimbangkan dampaknya terhadap organisasi anda dan
lakukan sedapat mungkin untuk meminimalkannya.

Bila kita saling meminta dan memberi nasehat kita mengurangi
jumlah musuh kita.

Khalil Gibran (1883-1931), penulis Lebanon

Bagaimana menasehati pegawai

Berkomunikasi secara efektif
Ada banyak kesempatan dimana manajer perlu
mendiskusikan masalah seorang pegawai. Anda mungkin
harus memberi nasehat mengenai bagaimana seseorang dapat
meningkatkan efisiensi pribadi atau menangani situasi yang
penuh ketegangan. Menasehati dengan baik adalah kombinasi
dari memberi perhatian penuh terhadap orang itu dan
mempunyai teknik pemecahan masalah yang baik.

Ketahui cara untuk mendengarkan
Dengarkan dengan penuh perhatian bila orang
membicarakan masalahnya. Banyak orang terbantu untuk
menyelesaikan masalahnya hanya dengan membicarakannya
kepada orang lain.

Beri pengertian
Empati adalah kemampuan untuk mengerti perasaan orang
yang anda nasehati. Ini bukan berarti bahwa anda tidak boleh
berterus terang kepada mereka atau menanyakan pertanyaan
yang sulit. Bersikap positif dan konstruktif. Jika staf
mendatangi anda dengan masalah, mereka tidak ingin merasa
telah membuang waktu mereka dan waktu anda. Meskipun
anda tidak dapat memecahkan masalah, sikap yang bijaksana
dan peka akan membangkitan kepercayaan orang dan
membantu mereka untuk menghadapi masalah itu.
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Bagaimana menghibur pegawai yang
terkena musibah

Kematian anggota keluarga dekat atau berita tentang
penyakit serius di kalangan keluarga dekat dapat
menjadi sumber penderitaan fisik dan emosi. Performa
kerja sering terpengaruh. Dengan memberi dukungan,
manajer dapat membantu pegawai melalui masa yang
suli dan, sebagai gantinya, dapat menerima kesetiaan
pegawai kepada organisasi dan komitmen kepada
pekerjaan.

Diskusikan krisis itu secara pribadi
Penting bahwa pegawai itu merasa nyaman dan dapat
berbicara secara terbuka dan terus terang kepada
anda.Pilihlah tempat yang nyaman dan tenang untuk
pembicaraan itu.

Beri pengertian
Selalu dengarkan dengan penuh perhatian. Ulangi dan
cerminkan emosi yang diungkapkan kepada anda. Berikan
kesempatan pada pegawai untuk menyatakan di depan anda
, emosi yang terpendam seperti marah, sedih dan takut.
Pengertian akan menumbuhkan keterbukaan dan
kepercayaan.

Beri anjuran mengenai bantuan yang tersedia
Anjurkan pegawai anda menemui penasehat atau badan
pembimbing jika ada lembaga semacam itu di stasiun anda.
Beri petunjuk mengenai kebijakan stasiun anda mengenai cuti
khusus.

Gunakan kata-kata yang tepat
Pegawai itu mungkin ingin melakukan sendiri seluruh
percakapan itu. Doronglah hal ini dan jawab secara singkat
saja dan langsung ke intinya. “Lupakan pekerjaan anda
sementara sedang cuti - kami akan melakukannya” atau
“Adakah yang harus dikerjakan yang dapat saya lakukan”
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atau “Dapatkah saya menelponkan seseorang untuk anda?”
Mungkin hanya ini saja yang pegawai ingin dengar dari anda.

Cari laporan kemajuan
Tunjukkan dukungan dan perhatian anda dengan
menanyakan bagaimana kabarnya dan bagaimana pegawai
menghadapinya. Tanyakan bagaimana pegawai itu
menangani pekerjaan dan ambil langkah yang perlu untuk
membantu masalah di bidang ini.

Jangan takut untuk membicarakan masalahnya
Kapanpun ada kesempatan, bicarakan masalahnya. Pegawai
yang berduka sering lebih menghendaki masalahnya
dibicarakan daripada menghindari topik itu di tempat kerja.
Dengarkan cerita mengenai masalahnya meskipun anda
pernah mendengarnya.

Usahakan pegawai lain mengetahui
Dalam batas-batas yang wajar, usahakan agar staf lain
mengetahui. Mereka juga  dapat memberi dukungan yang
berguna bagi anggota staf itu.

Tangisan mungkin bertahan semalam, tetapi kegembiraan
datang di pagi hari.

Injil Hibrani , Psalms 30:45

Bagaimana menjamin bahwa staf menaati
peraturan

Pastikan bahwa staf mengetahui peraturan
Anda harus cukup mengenal peraturan dan kebijakan
organisasi dan anda harus menjamin bahwa para pegawai
mengetahui dan memahaminya pula.

Cari faktanya dahulu
Sebelum anda menindak, anda harus pasti mengenai apa
yang terjadi, kapan, bagaimana dan apa konsekuensinya.
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Jangan sekali-kali membuat keputusan yang tergesa-gesa
tanpa mengetahui fakta lengkap dari kejadian itu. Ketahui
rekor lama dari pegawai itu dan cari informasi bagaimana
situasi yang serupa ditangani di masa lalu.

Tidak bijaksana untuk melanggar peraturan sampai anda
mengetahui bagaimana menaatinya.

T.S. Eliot (1888-1965), pujangga Anglo-Amerika

Jelaskan tindakan anda
Dalam mengangkat sebuah masalah disiplin, staf harus tahu
bahwa anda ingin bersikap adil dan cermat dalam tindakan
dan keputusan.

Harus tegas, adil dan konsisten
Konsisten berarti bahwa dalam situasi dan kondisi yang sama,
akan digunakan jenis teguran yang sama . Pastikan bahwa
hukuman sesuai dengan pelanggaran. Ingat, disiplin tidak
dimaksudkan untuk membalas; melainkan harus bersifat
membangun.

Pelihara kontrol
Jangan kehilangan kontrol terhadap situasi itu. Pastikan
bahwa semua pihak sudah berkepala dingin sebelum
mendiskusikan atau mengambil tindakan disiplin. Jika anda
sendiri merasa emosional, tundalah konfrontasi sampai anda
siap.

Tindakan disiplin secara pribadi
Hindari kemungkinan konfrontasi terbuka. Temui pegawai
itu secara pribadi. Menegur seseorang di muka umum itu
memalukan, ini dapat membuat masalahnya makin buruk dan
menciptakan kedongkolan terhadap anda dari orang yang
ditegur dan dari staf lainnya.

Bertindak tegas
Kewenangan untuk mengambil tindakan disiplin adalah
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tanggung jawab manajemen yang serius. Oleh karena itu,
harus dianggap serius. Kumpulkan fakta, pertimbangkan dan
bertindaklah tegas. Jika anda tidak mengambil tindakan,
wewenang anda akan rusak. Ini akan merugikan organisasi
anda dan mungkin menimbulkan masalah moril.

Pelihara wibawa pegawai
Tidak menyenangkan untuk didisiplin. Ini dapat menyebabkan
masalah jangka panjang berupa retaknya hubungan. Pastikan
bahwa hubungan kerja dengan pegawai itu tidak rusak.
Hindari keadaan yang memalukan dan tidak menyenangkan.
Kritiklah perilaku dan bukan pribadi. Perlakukan pegawai
itu sebagai orang dewasa.

Akhiri pembahasan itu secara positif
Tujuan dari tindakan disiplin adalah untuk mendidik, bukan
menghukum. Selalu akhiri teguran anda dengan menyatakan
anda percaya bahwa pegawai akan melakukan perubahan
yang diperlukan dan bahwa keadaan akan mengalami
kemajuan di masa datang.

Berikan tindak lanjut
Setelah beberapa hari, tindak lanjuti teguran anda dengan
mengobrol secara santai dan ramah dengan pegawai itu.
Tanyakan bagaimana keadaannya dan tunjukkan bahwa
hubungan anda sudah baik.

Bagaimana menyelidiki masalah
pemberhentian

Cari semua faktanya
Ungkapkan fakta dengan berbicara kepada semua orang yang
terlibat.

Siapkan sebuah laporan
Siapkan laporan tertulis mengenai masalah itu. Tunjukkan
laporan ini kepada pegawai dan minta tanggapan. Jika perlu,
modifikasi laporannya.
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Serahkan laporan
Berikan laporan itu kepada orang yang akan mengambil
keputusan pemberhentian.

Bagaimana untuk memutuskan bila
diperlukan  pemberhentian

Meskipun sebagian besar pegawai mengikuti instruksi
dan memenuhi peraturan organisasi, adakalanya
manajer diminta untuk mengambil tindakan disiplin
yang serius terhadap seorang anggota staf yang
menyimpang. Kadang-kadang ini meliputi
pemberhentian.

Habiskan semua pilihan lain
Tingkatan dari tindakan disiplin mulai dengan teguran singkat
secara lisan dan meningkat ke pemberian saran dan
peringatan tertulis. Hanya bila ini sudah gagal harus
dipertimbangkan menghentikan seorang pegawai.

Pertimbangkan perjalanan karier
Periksa arsip pribadi pegawai itu. Pemberhentian biasanya
akibat masalah yang telah menumpuk sepanjang waktu
tertentu. Anda mungkin menemukan bukti yang akan menjadi
acuan pada pengambilan  keputusan apakah diberhentikan
atau tidak.

Periksa untuk preseden
Periksa kasus terdahulu yang serupa di organisasi anda. Teliti
apa yang terjadi pada situasi demikian. Pegawai lain mungkin
telah melakukan pelanggaran yang sama terhadap peraturan.
Apa yang terjadi dalam kasus itu?

Fakta anda harus pasti
Pastikan bahwa faktanya sudah benar sebelum
memberhentikan seorang pegawai. Skorsing dari pekerjaan
selama beberapa hari mungkin merupakan tindakan yang
bijaksana, sementara anda memeriksa faktanya. Jika anda
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yakin bahwa anda melakukan hal yang benar, lanjutkan
dengan wawancara pemberhentian.

Minta saran atasan
Bicarakan alasan untuk usul pemberhentian dengan atasan
anda dan jelaskan mengapa anda bermaksud mengambil
tindakan ini. Mintalah nasehat mengenai bagaimana situasi
ini harus ditangani. Sebelum melanjutkan, pastikan bahwa
atasan anda mendukung apa yang anda rencanakan.

Bagaimana melangsungkan wawancara
pemberhentian

Pilih lokasi yang sesuai
Adakan wawancara di lokasi dimana privasi pegawai
terjamin itu dan tidak ada gangguan terhadap kegiatan
normal organisasi.

Sampaikan berita itu pada saat yang tepat
Pegawai biasanya diberhentikan pada hari Jumat. Ini tidak
selalu waktu yang tepat. Pikirkan dengan baik pilihan waktu
yang tepat. [Lihat pula BAGAIMANA MEMBERITAHU
MENGENAI PENILAIAN BURUK halaman]

Jaga wibawa orang itu
Cari jalan untuk memungkinkan orang itu pergi secara
terhormat. Tawarkan kesempatan untuk mengundurkan diri
tetapi anda harus siap untuk memberhentikan. Beri dukungan
sebanyak mungkin.

Periksa situasi hukum
Jika perlu, konsultasikan dengan kantor pusat atau pengacara
untuk memastikan bahwa anda memenuhi syarat waktu
pemberitahuan, persyaratan legal dan serikat pekerja dan
menghindari perkara pengadilan untuk pemberhentian yang
tidak adil.
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Tetap tenang
Jangan sekali-kali memecat seorang pegawai ketika anda
sedang marah. Sediakan waktu untuk memikirkan situasi dan
bertindak dengan kepala dingin setiap saat.

Tunjukkan simpati anda
Pemberhentian biasanya merupakan pengalaman penuh
trauma bagi seorang pegawai. Setelah anda membuat
keputusan, bersikap simpatik namun tegas. Beri anjuran
mengenai hal-hal seperti rapel, tunjangan libur, pensiun dan
tunjangan lain yang merupakan hak pegawai.

Umumkan tindakan anda kepada staf
Segera setelah pemberhentian, umumkan rapat bagi staf yang
relevan dan jelaskan apa yang anda lakukan dan, secara garis
besar, mengapa. Bersikaplah bijaksana mengenai masalah
yang bersifat pribadi.

Dokumentasikan kasus itu
Dalam hal perselisihan - yang mungkin berbentuk tindakan
hukum - pastikan bahwa anda membuat catatan tertulis
mengenai semua informasi yang relevan mengenai
pemberhentian pada saat itu.

Kemarahan adalah ketidakwarasan sementara.

Horace (65-8 SM), pujangga Roma

Bagaimana menangani kemarahan dan
kesedihan

Kadang-kadang bila anda berada dalam situasi yang
agresif dengan seorang rekan, anda mungkin
mengalami kesulitan untuk tetap tenang. Berikut ini
terdapat beberapa saran untuk membantu anda
menangani keadaan emosi anda sendiri.
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Tunjukkan emosi anda
Tidak usah berusaha menyembunyikan perasaan tidak enak
atau marah. Kemungkinan anda mengkomunikasikan agresi
melalui bahasa tubuh. Pendekatan terbaik bagi kedua pihak
ialah untuk mengungkapkan emosi dengan jujur dan terbuka.

Bernapas dalam-dalam dan hitung sampai sepuluh
Bila anda merasa hendak menanggapi dengan marah, cobalah
cara kuno ini. Caranya sederhana tapi dapat berhasil. Menarik
napas dalam dapat membantu melemaskan badan anda.
Pause yang lama ini memberi kesempatan untuk membaca
situasi dan bertindak dengan akal sehat, sehingga tidak terjadi
tanggapan instinktif yang tidak rasional.

Tunda pertemuan itu
Jika anda merasa akan terlibat dalam situasi yang memburuk,
dan tidak ada lagi yang dapat dilakukan, tundalah pertemuan
untuk beberapa menit. Katakan sesuatu seperti, “Saya rasa
saya perlu istirahat sebentar. Kita akan meneruskan dalam
lima menit”.

Pergilah berjalan kaki
Mungkin lebih mudah untuk membicarakan hal-hal yang sulit
ketika sedang berjalan kaki. Ini dapat pula memecahkan
persoalan mengenai apa yang harus dilakukan dengan tangan
anda dan kesulitan apapun yang ada dengan kontak mata.

Beralih dari isi ke proses
Isi adalah topik pembahasan yang dilakukan; proses adalah
cara melakukan pembahasan itu. Ketika tidak ada kemajuan
dengan isi, sering karena proses tidak berjalan. Cobalah
menegosiasi proses yang lebih baik. Anda dapat mengatakan
“ Kita tidak sampai dimanapun - dapatkah kita usahakan
cara lain untuk melakukannya?”

Sertakan pihak ketiga yang terpercaya
Sering situasi mereda ketika ada pihak ketiga, terutama
seseorang yang dipercaya dan dihormati oleh kedua pihak.
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Bagaimana menangani orang yang marah

Pahami bahwa kemarahan itu manusiawi
Kita semua menjadi marah, kesal dan jengkel dari waktu ke
waktu. Bila lebih dari satu orang bersikap demikian akan
timbul masalah. Seni menangani orang yang marah dengan
cara yang tenang adalah aset penting bagi siapapun yang
menjadi manajer.

Usahakan orangnya duduk dengan nyaman
Kalau bisa, buat orang yang marah merasa rileks. Jangan
menjadi marah atau menunjukkan kemarahan sendiri.
Tetaplah tenang.

Dengarkan apa yang dikatakan orang itu
Yakinkan orang itu mengenai perhatian anda dan mintalah
kepadanya untuk membicarakan masalahnya. Jangan
menginterupsi. Dengan membiarkan orang tersebut
membicarakan masalahnya, anda telah membantu
mendinginkan situasi.

Ringkaskan situasi menurut persepsi anda
Ungkapkan fakta sebagaimana anda memahaminya, dengan
se-obyektif dan setenang mungkin. Jangan agresif dan defensif.
Ini akan lebih mengecilkan  persoalannya.

Identifikasi pilihannya
Jika tidak tampak ada solusi yang benar atau salah terhadap
persoalan itu, buat daftar solusi yang adil. Diskusikan ini
dengan orang yang dilanggar.

Selidiki pilihannya dan tetapkan penyelesaian
Mintalah kerjasama untuk mencapai suatu pertimbangan
yang wajar mengenai pilihannya. Berusahalah untuk
mendapatkan solusi yang adil dan merata.
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Menyalahkan secara adil
Jika anda atau organisasi anda harus disalahkan, akuilah.
Minta maaf dan yakinkan orang itu bahwa hal ini tidak akan
terjadi lagi. Jika orang yang dilanggar ternyata bersalah,
tegaskan hal ini. Jika ada orang lain yang terlibat, nyatakan
maksud anda untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut
sebelum mengambil tindakan. Yang penting, tunjukkan rasa
adil dan perhatian terhadap orang dan persoalannya.
Perlihatkan kemauan untuk berlaku adil dalam memperbaiki
situasi.

Tunjukkan penghargaan
Sampaikan terima kasih kepada orang itu atas kesediaannya
membagi persoalannya dengan anda dan nyatakan minat,
keinginan dan perhatian anda yang kontinu untuk memberi
pelayanan terbaik bagi kepentingannya dan organisasinya.
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12 • • • • • Mengelola Waktu

Waktu adalah barang yang tak tahan lama dan tidak dapat
disimpan. Waktu samasekali tak dapat diganti lagi…….tidak

ada pengganti waktu.

Peter Drucker (1909-       ), pakar manajemen Amerika Serikat

Bagaimana merencanakan hari-hari anda

Buatlah buku catatan harian pribadi
Gunakanlah sebuah buku harian untuk mencatatkan waktu
dan detail-detail dari temu janji, para pengunjung,
pertemuan-pertemuan, resepsi dan janji lainnya. Telaah
kembali buku harian anda pada awal setiap minggu dan pada
setiap pagi hari.

Mulailah sebuah buku catatan temu janji
Jika anda mengelola sebuah kantor, perintahkanlah seorang
resepsionis atau jurutulis untuk menyimpan buku harian
dimana tercatat segala hal yang dilakukan oleh semua staf.

Gunakanlah sebuah daftar “hal-hal yang harus
dikerjakan hari ini”

Setiap pagi hari, catatlah segala hal yang harus anda lakukan
pada hari itu juga. Jika anda harus mengerjakan banyak hal,
buatlah prioritas dengan memakai huruf A untuk menandai
hal-hal yang urgen, B untuk penting serta C untuk hal-hal
tidak penting. Setelah anda menyelesaikan setiap tugas,
coretkanlah dari daftar.

Waktu yang hilang tidak dapat ditemukan kembali.

Benjamin Franklin (1706-90), negarawan Amerika  Serikat.
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Bagaimana mengalokasikan prioritas

Sangatlah menggiurkan untuk melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang paling mudah atau paling
menyenangkan dahulu dan untuk menunda pekerjaan
yang sesungguhnya lebih penting. Itulah mengapa
menjadi sangat penting untuk memberi prioritas pada
tugas-tugas sehari-hari: umumnya dengan mengelola
tugas-tugas penting dahulu sebelum mengerjakan yang
mempunyai urgensi lebih rendah.

Gunakanlah Metoda “keju Swiss”
Kadang-kadang sebuah tugas yang betul-betul rumit dapat
tampak menyeramkan dan sangatlah sulit untuk mengetahui
persis dimana harus dimulai. Jadi reaksi kita biasanya untuk
menundanya dahulu dan berpikir: “Akan kulakukan besok.”
Disinilah saat anda harus memakai metoda “keju Swiss”. Hal
ini berarti bahwa anda perlu ‘menggigit lubang-lubang kecil’
pada tugas tersebut.

Lakukan satu hal saja setiap kalinya
Bagilah pekerjaan tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih
kecil dan lakukanlah satu per satu dulu saja. Mungkin anda
dapat memberikan beberapa bagian tugas itu kepada orang
lainnya diantara para staf anda. Lakukanlah sedikit demi
sedikit, kemudian lanjutkan dengan bagian tugas yang lebih
mudah, secara bergantian. Dengan cara demikian, anda akan
merasa bahwa menjadi hal yang mudah untuk menyelesaikan
suatu proyek yang cukup sulit.

Bagaimana menggunakan waktu utama anda
Waktu utama adalah jam-jam di dalam suatu hari
ketika anda bekerja paling efektif dan efisien.

Kembangkanlah preferensi anda sendiri
Kita semua mempunyai pilihan sendiri mengenai waktu kerja
kita yang paling baik. Ada orang yang bekerja lebih baik pada
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pagi hari (burung lark), ada yang bekerja lebih baik pada
malam hari ( para burung hantu). Andalah yang menjadi
hakim yang memutuskan kapan waktu utama anda.
Gunakanlah waktu ini dengan bijaksana dan manfaatkanlah
sepenuhnya untuk melakukan pekerjaan anda yang penting.

Tangani pekerjaan penting dalam waktu utama
Lakukan pekerjaan yang paling sulit atau paling penting di
waktu utama. Pada saat ini anda merasa paling baik dan
dapat berpikir, membuat rencana dan bertindak paling efisien.

Bagaimana menjadi manajer yang efisien

Kedepankan proyek-proyek yang penting
Pekerjaan yang kritis tidak akan menghilang jika anda
menundanya atau mengabaikannya. Bahkan ini akan
menimbulkan masalah yang lebih besar bagi anda. Bila anda
mendapatkan diri anda dalam situasi dimana terlalu banyak
tugas yang harus dilakukan, anda perlu mendelegasikan tugas
yang kurang penting kepada staf. Serta mengedepankan tugas
yang penting dan melakukannya. [Lihat pula BAGAIMANA
CARA MENDELEGASI DENGAN EFEKTIF HAL 35].

Pastikan bahwa anda mempunyai waktu senggang
Manajer yang efektif mempertahankan laju yang sibuk ketika
mereka bekerja dan mereka sangat produktif. Namun mereka
juga menyediakan waktu secara teratur untuk duduk diam
dan menikmati waktu senggang. Jika anda mendapatkan
bahwa anda tidak sempat melakukannya, ini merupakan
petunjuk untuk mendelegasikan sebagian tugas anda kepada
orang lain.

Usahakan agar tidak membawa pekerjaan pulang
secara teratur

Semua pekerjaan mempunyai masa puncak dimana tugas
tambahan harus dibawa pulang. Jika anda mendapatkan diri
anda membawa pulang pekerjaan secara teratur, anda perlu
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mempertanyakan keefektifan kemampuan pendelegasian
anda. Usahakan agar pendelegasian dapat berhasil anda
lakukan dengan membagi beban kerja.

Berfokuslah pada kinerja anda sendiri
Beberapa manajer tidak mendelegasi pekerjaan karena mereka
percaya bahwa orang lain tidak mampu melakukan suatu
tugas dengan efektif. Ini mungkin benar tetapi sering dipakai
sebagai alasan untuk tidak mendelegasi. Doronglah partisipasi
semua anggota staf anda dengan membuat pendelegasian
berhasil dengan baik.

Dorong pengembangan staf
Staf anda mungkin enggan mengambil tugas dimana mereka
merasa kurang menguasai tugas tersebut. Bila staf tidak
mengambil tanggung jawab pribadi untuk mengembangkan
ketrampilan tersebut, anda harus mengkoordinir program
untuk mereka.

Bekerjasama dengan staf
Kerjasama adalah kunci bagi organisasi yang efektif. Bila
kerjasama ini ada, staf akan berpartisipasi dengan penuh
semangat. Doronglah kerjasama dan anda akan mendapatkan
bahwa staf lebih semangat untuk mengambil  tanggung
jawab.

Terimalah cara lain untuk melakukan hal-hal
Biasanya tidak ada cara terbaik untuk melakukan suatu tugas.
Ketika anda meminta orang lain untuk melakukan sesuatu,
lebih tekankan pada hasilnya daripada prosesnya. Katakanlah
bagaimana melakukannya hanya jika ditanya atau anda
percaya bahwa pegawai itu kurang terarah.

Bagi-bagi ide anda
Anda telah menghabiskan waktu yang banyak untuk
mengumpulkan pengalaman dan ini merupakan salah satu
sumber daya anda yang paling berharga. Jangan biarkan
semua pengetahuan dan kearifan anda tetap tersembunyi dari
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orang lain. Tunjukkan kepada orang lain bahwa anda siap
untuk membagi ketrampilan anda bila diperlukan.

Bagaimana menangani interupsi

Hadapi gangguan telpon dengan wajar
Telpon dapat mengganggu jalan pikiran anda ketika
mengerjakan tugas yang penting. Jangan ragu untuk meminta
kepada anggota staf yang lain untuk menerima telpon atas
nama anda ketika anda sedang mengerjakan tugas yang
penting. Lakukan ini ketika anda perlu waktu tanpa gangguan
untuk benar-benar konsentrasi pada proyek penting.

Hadapi gangguan tamu dengan layak
Adalah wajar untuk tidak menerima tamu ketika anda perlu
bekerja tanpa diganggu. Minta kepada seorang anggota staf
untuk mencatat pesan sehingga anda dapat menghubungi
orang yang ingin bertemu dengan anda ketika anda sudah
selesai.

Bagaimana mengetahui mana yang betul-
betul penting

Pekerjaan penting itu menantang pikiran
Pekerjaan penting memerlukan pemikiran dan analisa. Bila
tugas kritis itu sudah selesai, ada perasaan puas dan
berprestasi. Anda tahu bahwa organisasi akan memperoleh
keuntungan dengan suatu cara karena pekerjaan yang anda
lakukan.

Pekerjaan ringan itu tidak terlalu menuntut
Tugas biasa mudah dikerjakan dan tidak menuntut terhadap
anda. Ini sering merupakan tugas rutin sehari-hari. Hanya
sedikit rasa kepuasan yang didapat ketika selesai
mengerjakannya. Banyak dari pekerjaan ini dapat
didelegasikan kepada orang lain yang waktunya tidak begitu
berharga seperti waktu seorang manajer.
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Mengapa anda memerlukan waktu kreatif

Anda butuh waktu untuk diri sendiri
Sisakan waktu tiap hari sebagai waktu kreatif. Ini mungkin
hanya setengah jam ketika anda membatasi semua interupsi
(telpon dan tamu) untuk memberi waktu bagi anda sendiri
untuk berpikir secara kreatif mengenai organisasi, operasinya
dan hal-hal lain. Selama waktu kreatif ini anda dapat
merencana dan merumuskan tindakan untuk memperbaiki
jalannya organisasi anda.

Anda perlu waktu untuk bermimpi
Banyak penemuan dan ide besar yang datang dari orang yang
mempunyai impian. Ketika anda membebaskan pikiran dari
keseharian dan ‘bermimpi’, pikiran bawah sadar anda dapat
berperan dan menghasilkan beberapa ide yang menarik.
Jangan takut untuk sedikit bermimpi dan membiarkan
terbebasnya ide -ide yang dapat memanfaatkan organisasi
anda .
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13 • • • • • Merencana dan Membuat Laporan
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Mengapa anda perlu rencana

Sebuah rencana adalah pernyataan dari apa yang
ingin anda capai di masa mendatang.

Ketahui kemana arah anda
Anda perlu merencana kemana arah organisasi anda. Ini
memungkinkan anda untuk mendefinisi apa yang ingin anda
lakukan dan kemudian bekerja dengan cara sistematis untuk
menuju kesana. Tanpa adanya rencana yang baik, organisasi
akan berjalan tanpa tujuan.

Jelaskan caranya untuk sampai kesana
Ada rencana dan rencana. Beberapa rencana dituliskan - dan
itu akhir cerita. Rencana tidak dijalankan. Agar dapat
bermakna, rencana harus termasuk target yang spesifik,
informasi mengenai caranya untuk dicapai, kerangka waktu
untuk mencapainya dan nama orang-orang yang bertanggung
jawab atas tercapainya. Kemudian harus dilakukan.

Periksa kemajuan
Salah satu tugas manajer adalah untuk memastikan bahwa
rencana dilaksanakan secara efektif dan dalam batas waktu
dan anggaran yang ditetapkan untuk mencapainya.

Ketahui bila anda telah mencapainya
Ketika anda telah mencapai target, anda tahu bahwa sudah
sampai. Kini sudah waktunya untuk membuat rencana baru.
Gunakan rencana lama untuk memandu apa yang harus
dikerjakan berikutnya.

Bagaimana menggunakan rencana

Gunakan rencana untuk memandu, bukan
mengarahkan

 Sebuah rencana harus memandu anda, bukan mengarahkan
anda. ini berarti bahwa anda harus menginterpretasi rencana
itu secara fleksibel. Anda harus selalu membandingkan
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rencana itu dengan situasi sesungguhnya. Rencana seperti
peta jalan, bukan penjara.

Gantikan rencana jika perlu
Ketika situasi berubah, anda harus mengganti rencana anda.
Kebanyakan rencana akan berubah beberapa kali antara
ketika disiapkan dan ketika mencapai targetnya.

Bandingkan target yang direncanakan dan target yang
dicapai

Pada akhir masa perencanaan, anda harus membandingkan
dimana anda berada dengan dimana anda rencanakan anda
untuk berada. Anda akan jelas mengenai suksesnya proses
perencanaan dan pelaksanaan.

Pelajari masa lalu jika anda ingin mengetahui masa depan.

Confucius (Kong Zi) (551-479 SM), filsuf Cina

Bagaimana merencanakan secara strategis

Strategi adalah istilah yang semula dipakai dalam peperangan.
Definisi istilah ini adalah “seni merencana dan mengarahkan
pergerakan militer yang besar dan operasi perang”.
Manajemen berstrategi kini adalah seni mengelola sumber
daya organisasi untuk mencapai tujuannya.

Nyatakan solusi sebagai target
Setelah anda menyepakati suatu solusi terhadap masalah
spesifik, solusi ini harus dinyatakan dalam bentuk target yang
spesifik.

Kembangkan daftar tindakan
Kembangkan daftar tindakan yang harus dilakukan untuk
mencapai masing-masing target. Aturlah daftar tindakan yang
disarankan ini menurut urutan kronologis.

Siapkan jadwal waktu
Kembangkan jadwal waktu yang mengalokasikan tanggal
untuk selesainya tindakan-tindakan.
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Identifikasi masalah yang mungkin timbul
Pertimbangkan setiap tindakan secara bergiliran. Identifkasi
isu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan setiap tindakan.
Kembangkan rencana darurat untuk masalah yang
diantisipasi. Sebutkan masalah, identifikasi penyebabnya dan
tindakan yang tepat untuk menghindarinya. Tindakan ini
dicantumkan di tempat yang sesuai pada jadwal waktu.

Kembangkan rencana untuk memantau tindakan
Buat daftar tentang cara-cara bagaimana kemajuan dari
rencana anda akan dipantau. Masukkan tahap pemantauan
ini pada jadwal waktu.

Berikan tugas
Tunjuk orang bertanggung jawab atas setiap titik pada jadwal
waktu. Catatlah penugasan tersebut.

Rumuskan detail
Siapkan semua informasi ini sebagai rencana resmi tertulis.
Sediakan rencana ini untuk semua orang yang terlibat dengan
pelaksanaannya.

Bagaimana cara mengembangkan posisi
operasi TOP

Posisi operasi TOP anda adalah situasi dimana organisasi
memanfaatkan semua peluangnya dan bekerja secara efektif
di semua bidang kunci dari operasinya. TOP adalah singkatan
dari Total Operational Performance (Kinerja Operasional
Total).

Rintislah jalannya
Dirikan tim proyek dan perkenalkan TOP. Kumpulkan
informasi dasar mengenai organisasi itu (misalnya pemasaran
produk, pengembangan usaha baru, pemasukan dan
pengeluaran, statistik staf, riset dan pengembangan dan
sebagainya). Kajilah strategi dan rencana yang ada sekarang.
Identifikasi masalah dan isu pokok. Jelaskan bagaimana
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organisasi akan bekerja pada posisi operasi puncaknya.
Putuskan langkah apa yang harus segera diambil.

Kembangkan strategi
Perkuat strategi dasar dengan mempersiapkan sebuah analisa
yang mendetail mengenai organisasi, lingkungan kerjanya,
pasar, pesaing dan pelanggan. Definisikan dan kembangkan
bagian yang tepat dari posisi operasi puncak. Gariskan strategi
dasar untuk mencapai TOP. Jika ini sudah disepakati,
doronglah strategi itu dengan rencana tindakan yang lebih
rinci.

Laksanakan strategi
Definisikan dan rinci TOP untuk masing-masing departemen,
bagian dan pegawai. Tentukan kemampuan yang harus
dikembangkan. Kembangkan rencana tindakan untuk
masing-masing departemen dan bagian. Kaitkan manajemen
waktu dengan TOP. Hubungkan alokasi sumber daya ke TOP.
Luncurkan dan awasi proyek berorientasi TOP. Sesuaikan
struktur organisasi perusahaan dan sistem manajemen kepada
TOP. Pantaulah TOP.

Orang yang dapat melihat tiga hari ke depan
akan kaya selama tiga ribu tahun.

Peribahasa Jepang

Bagaimana menetapkan sasaran

Tentukan apa yang ingin anda lakukan
Menetapkan sasaran memungkinkan anda untuk memikirkan
tuntas apa yang ingin anda lakukan dan bagaimana
melakukannya.

Kumpulkan ide-ide orang lain
Kumpulkan seperangkat sasaran dengan mengumpulkan ide
manajer dan staf lainnya.
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Identifikasi kelompok yang terpengaruh
Buatlah daftar orang-orang yang kemungkinan akan
terpengaruh oleh apa yang anda lakukan untuk mencapai
sasaran anda. Orang-orang ini termasuk bagian lain organisasi
anda, staf, pendengar, pemasok dan lainnya.

Revisi sasarannya
Pertimbangkan baik-baik tujuannya dan revisi bila perlu. Anda
mungkin akan menambah sasaran baru.

Catat hambatannya
Di samping setiap sasaran, tuliskan masalah yang perlu
dipertimbangkan untuk mencapai sasaran itu, misalnya
keterbatasan staf, kekurangan perlengkapan, tidak
tersedianya kendaraan, kekurangan biaya. Kembangkan ide
untuk mencapai setiap sasaran.

Revisi sasarannya lagi
Pikirkan hambatannya dan kaji dampaknya terhadap sasaran
anda. Kembangkan daftar sasaran yang telah direvisi.

Buat prioritas sasaran itu
Bagi sasaran itu ke dalam tiga bidang prioritas: A (harus
dicapai), B (sangat inginkan untuk dicapai), dan C (ingin
dicapai). Alokasikan sumber daya sesuai prioritas.

Tuliskan pernyataan final
Pernyataan ini akan menjelaskan masing-masing sasaran dan
mendefinisikan mengapa penting bagi organisasi.

Capai kesepakatan kelompok
Pastikan bahwa kelompok manajemen menyetujui daftar final
dari pernyataan sasaran. Buat penyesuaian jika perlu.

Tindak lanjuti
Pastikan bahwa langkah-langkah diambil untuk mencapai
sasaran yang telah ditentukan dan didaftar. Tindak lanjuti
secara tetap dan buat penyesuaian jika perlu.
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Jika anda tidak tahu kemana tujuan anda, kemungkinan anda
akan sampai di tempat yang lain.

Lawrence J. Peter (1919 -   ), pendidik Kanada

Bagaimana mengelola melalui tujuan

Tetapkan tujuan anda
Tentukan tujuan organisasi anda secara garis besar, misalnya
apa yang ingin dicapai oleh organisasi.

Pikirkan cara untuk mencapai tujuan
Buat perincian mengenai apa yang perlu dilakukan untuk
mendapatkan hasil yang akan mencapai tujuan anda secara
keseluruhan. Bagi tanggung jawab berbagai tugas kepada
supervisor secara perorangan.

Beritahu staf apa yang anda harapkan
Jelaskan kepada staf  tepatnya apa yang anda harapkan dari
mereka sehingga semua tugas akan dicapai sesuai rencana.

Tetapkan target untuk mencapai tujuan
Tetapkan target yang jelas agar tujuan organisasi secara
keseluruhan dapat tercapai sesuai rencana.

Dirikan sistem monitoring
Dirikan sistem informasi dan monitoring sehingga orang-
orang mengetahui apa yang telah dicapai dan apa yang masih
harus dicapai. Adalah sangat penting bahwa anda tetap dekat
kepada seluruh operasi dan memastikan bahwa semua staf
memainkan perannya untuk mencapai hasil yang
direncanakan.

Bagaimana menetapkan dan
memprioritaskan target

Adakan pertemuan antar kepala departemen
Kumpulkan semua supervisor anda untuk membahas



136 MANAJEMEN DETIK DEMI DETIK

penyusunan prioritas hal-hal yang harus dilakukan di dalam
organisasi.

Susunlah daftar
Adakan rapat untuk menyusun daftar masalah yang harus
dipecahkan dan tugas yang harus diselesaikan.

Perbaiki daftar itu
Mintalah kepada supervisor untuk menentukan butir mana
yang sebaiknya ditindak lanjuti dan mana yang sebaiknya
dicoret. Masukkan dan hapuskan butir-butir sesuai situasi.

Tetapkan prioritas
Mintalah mereka agar menghadiri pertemuan dengan daftar
yang telah direvisi menurut urutan prioritas (yang paling
penting, nomer satu, dilanjutkan sampai yang paling tidak
penting).

Kembangkan daftar kelompok
Gabungkan semua daftar untuk membentuk daftar kolektif
yang memperhitungkan semua prioritas. Ini perlu dilakukan
pada pertemuan supervisor dengan keputusan akhir di tangan
anda.

Selesaikan tugas menurut urutan
Setelah anda mempunyai daftar prioritas, selesaikan tugas-
tugas satu per satu menurut urutan yang terdapat pada daftar.
Kerjakan sesuai tugas prioritas tertinggi hingga prioritas
terendah. Anda akan mendapatkan yang maksimal dengan
cara ini.

Bagaimana mengukur kinerja terhadap
rencana

Kembangkan target spesifik
Pastikan bahwa rencana itu mempunyai target spesifik yang
konkret dan dapat diukur.
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Tetapkan tolok ukur
Tetapkan tolok ukur yang teratur (target periodik), misalnya
“Pada akhir Maret kita akan mempunyai jadwal akhir pekan
yang baru” atau “Dalam waktu tiga bulan, kita akan
mempunyai 20 spot iklan tambahan sehari”.

Tinjau kemajuan
Dari waktu ke waktu, mintalah kepada orang luar untuk
meninjau kemajuan sehingga terdapat evaluasi yang obyektif
mengenai rencana itu.

Pastikan anda memiliki dananya
Ketika membuat rencana, selalu pertimbangkan apakah ada
anggaran yang tersedia untuk melakukan apa yang ingin
dilakukan. Jika tidak ada, rencana itu harus menjelaskan dari
mana datangnya dana itu.

Apa artinya berapa banyak milik anda?
Yang tidak anda miliki jauh lebih banyak.

Seneca ( c 5 SM - AD c 65), filsuf Roma

Bagaimana membuat dan menggunakan
anggaran

Anggaran adalah rencana tahunan yang
memberitahukan bagaimana anda akan mendapatkan
dan membelanjakan uang.

Kembangkan pendapatan tahunan
Kembangkan perkiraan yang dapat dipercaya mengenai
penghasilan organisasi dari semua sumber.

Hitung pengeluaran tahunan
Buat daftar semua bidang pengeluaran dan perkiraan ongkos
yang akan dibelanjakan dalam setiap bidang.

Rujuklah ke anggaran secara teratur
Rujuklah ke anggaran secara tetap (paling sedikit setiap bulan)
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untuk membandingkan berapa pemasukan dan pengeluaran
yang sesungguhnya dengan berapa rencana pemasukan dan
pengeluaran.

Analisa perbedaannya
Jika ada perbedaan antara apa yang direncanakan dengan
apa yang dicapai, carilah sebabnya dan tentukan apa yang
akan dilakukan mengenai hal itu.

Ambil tindakan yang diperlukan
Jika pengeluaran terlalu besar atau penghasilan terlalu
rendah, ambil langkah-langkah untuk mendapatkan lebih
banyak pemasukan atau memperkecil pengeluaran. Jangan
menunggu sampai tahun itu sudah berjalan terlalu lama untuk
mengambil tindakan perbaikan.

Orang yang tampak begitu mempesona hanyalah
penampilannya;

Di dalam diri mereka, mereka seperti orang lain.

Euripides (c 480 - 406 SM), dramawan Yunani

Bagaimana menciptakan citra yang baik

Citra adalah bagaimana penampilan organisasi ke
masyarakat luar. Jika anda memiliki ‘citra baik’, orang
akan menghargai organisasi anda. Jika anda
mempunyai ‘citra buruk’ , mereka tidak akan
menghargainya.

Merencana dengan baik
Pertimbangkan semua aspek dari operasi stasiun dan
programnya. Tentukan apa yang perlu diketahui oleh
pendengar mengenai organisasi anda dankegiatannya.
Rencanakan kampanye promosi, hubungan masyarakat atau
pembangun citra.

Buatlah sederhana
Buatlah agar informasi pada kampanye anda itu sederhana,
jelas dan menarik. Pertahankan tema yang kuat dan mudah
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diikuti. Hati-hati terhadap jargon dan bahasa yang sulit.
Berkomunikasilah pada tingkatan yang benar. Bersikaplah
percaya diri dan positif.

Jujurlah
Dalam antusiasme anda untuk mempromosikan organisasi,
jangan memperdaya atau menipu pendengar. Selalu jujurlah
dalam membangun citra organisasi anda dan programnya.

Kembangkan tema yang kuat
Tentukan jenis citra yang ingin anda bangun dan pikirkan
tema sentral yang kuat yang akan memproyeksikan citra itu
ke masyarakat.

Tentukan media yang akan anda pakai
Ini tergantung anggaran anda dan media mana yang paling
efektif di daerah anda. Anda harus mempertimbangkan surat
kabar, televisi, radio, pos, dan iklan di luar seperti papan
reklame, pinggir bis dan taksi atau gabungan antara ini.

Perkuat pesannya
Kesinambungan tema dan pengulangan ide yang sama dalam
berbagai cara akan memperkuat pesan dan berhasil
membangun citra yang jelas dan positif dalam pikiran para
pendengar anda.

Tetap pada tema sentral anda
Semua media harus menekankan butir-butir yang sama yang
anda putuskan untuk kampanye anda. Pada penyampaian
pesan, sikap konsisten nyaris merupakan segalanya. Semakin
jelas dan konsisten, semakin banyak peluang anda untuk
melaju di depan pesaing anda.

Mengapa kebijakan itu penting

Kebijakan (policy) adalah pernyataan apa yang akan
dilakukan oleh organisasi dan mengapa akan
dilakukannya. Kebijakan haruslah pernyataan yang
benar mengenai apa yang mungkin untuk dilakukan.
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Anda tidak boleh menetapkan kebijakan yang tidak
mungkin anda laksanakan.

Memandu pengambilan keputusan
Kebijakan memberi pedoman kepada staf untuk
memungkinkan mereka mengambil keputusan. Kebijakan
mengenai berbagai aspek jalannya organisasi anda
memungkinkan staf untuk lebih memahami cara kerja
organisasi.

Menghilangkan kebingungan
Kebijakan membuat staf mengerti apa yang diharapkan dari
mereka - dan juga, kadang-kadang, apa yang tidak
diperbolehkan. Kebijakan akan menghapus kebingungan
dalam pikiran staf mengenai cara bekerjanya organisasi.
Kebijakan menggariskan kerangka yang jelas dimana staf
dapat menjalankan organisasi dengan efektif. Kebijakan
memberikan arah dan menyumbang bagi moril staf karena
mereka akan tahu dimana mereka berpijak dan apa yang
dapat dan tidak dapat dilakukan.

Kebijakan berkaitan dengan tujuan
Kebijakan harus berhubungan dengan tujuan organisasi anda
dan mempermudah staf untuk mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan berlaku untuk semua kegiatan
Kebijakan harus dikembangkan untuk semua aspek kegiatan
organisasi anda - operasional, keuangan, penjualan,
pemasaran, personil dan lain-lain.

Kebijakan adalah pedoman sementara yang mungkin akan
diubah, tetapi ketika masih berlaku harus dikejar dengan

semangat kerasulan.

Mohandas K. (Mahatma) Gandhi (1869-1948), pemimpin politik
dan spiritual India
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Apa yang harus dimasukkan dalam sebuah
kebijakan

Mendefinisikan tujuan tertinggi organisasi itu
Ini kadang-kadang disebut ‘pernyataan misi’: sebuah
pernyataan pendek yang menjelaskan maksud organisasi itu
- mengapa organisasi itu ada.

Menetapkan tujuan
Tujuan menetapkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
itu. Tujuan mengacu kepada persyaratan yang dibuat oleh
pelanggan, pemilik (pemilik saham), pegawai dan pemasok.
Tujuan harus menjelaskan bagaimana organisasi itu akan
memainkan peran sosial maupun komersial dalam
operasinya.

Menjelaskan bagaimana tujuan itu akan dicapai
Untuk menjelaskan bagaimana mencapai masing-masing
tujuan itu, kebijakan organisasi akan mulai tampak:
pernyataan yang menjelaskan bagaimana organisasi akan
menjalankan usahanya.

Bagaimana mengembangkan sistem
pelaporan

Mengambil komitmen terhadap pelaporan
Laporan diperlukan agar manajer dan staf mengetahui apa
yang dilakukan oleh organisasi itu, bagaimana kinerjanya dan
apa prestasinya. Orang sering mendapatkan bahwa
pelaporan adalah pekerjaan yang membosankan - jadi
jelaskan kepada mereka secara teratur bahwa laporan adalah
unsur yang penting dalam kegitana sebuah organisasi yang
berjalan lancar.

Tetapkan caranya
Anda kemudian harus menetapkan cara kerja sistem
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pelaporan. Tentukan apa yang harus dicakup oleh laporan
dan buat pedoman.

Pastikan ada umpan balik
Pastikan bahwa ada umpan balik kepada pegawai yang
menyerahkan laporan. Tanpa umpan balik yang tetap, sebuah
sistem pelaporan kemungkinan tidak akan berhasil.

Gunakan informasi yang anda peroleh
Gunakan untuk informasi intern, dalam tinjauan anggaran,
untuk promosi luar dan untuk memberi contoh baik kepada
keseluruhan organisasi.

Tinjau setahun sekali
Tinjau kembali sistem pelaporan setiap tahun untuk menjamin
bahwa sistem ini memberitahu apa yang anda ingin ketahui
dan tidak memberitahu apa yang tidak perlu diketahui.

Apa yang harus dilakukan dengan laporan

Hargailah penerimaannya
Laporkan kembali ke sumber laporan itu. Ini dapat dilakukan
secara informal (bertatap muka atau melalui telpon) atau
tertulis.

Bahas laporan dengan orang yang relevan
Bahaslah informasi di dalam laporan dengan orang yang perlu
mengetahuinya.

Tentukan tindakan apa yang harus diambil
Tentukan semua tindakan yang harus diambil sebagai hasil
laporan itu.

Pantau tindakan selanjutnya
Periksalah tindakan yang telah disetujui untuk menjamin
bahwa tindakan itu telah dilakukan.
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14 • • • • • Korespondensi

Bagaimana menjadi penulis yang lebih
baik

Rencanakan komunikasi anda
Apapun yang anda tulis-surat, memo, laporan atau pedoman
- rencanakan dulu. Tentukan apa yang ingin anda sampaikan
sebelum mulai menulis.

Buat dokumen itu terstruktur
Ketika anda merencana komunikasi anda, buat struktur yang
logis. Logis berarti mulai dari permulaan dan bekerja
selangkah demi selangkah sampai akhir.

Kumpulkan informasi yang anda perlukan
Sebelum anda menulis apapun, himpun semua informasi yang
diperlukan, seperti korespondensi sebelumnya dan arsip yang
mencakup topik itu. Dari bahan yang terkumpul, buat catatan
mengenai semua yang anda ingin masukkan di dalam surat
dan atur catatan ini menurut urutan yang logis.

Ketahui kepada siapa surat itu dituju
Pikirkan dengan jelas siapa yang anda surati. Ini akan
menentukan gaya menulis anda sehingga anda dapat
berkomunikasi dengan jelas.

Konsep dan konsep kembali jika perlu
Konsep apa yang ingin anda katakan. Jangan takut untuk
mengkonsep kembali jika perlu. Banyak penulis yang baik
yang membutuhkan banyak konsep. Perhalus tulisan anda
dengan mengkritik diri sendiri. Sederhanakan dan tulis ulang
apapun yang kurang jelas.

Baca dokumen itu secara lisan
Periksa apa yang anda tulis dengan membacanya secara lisan.
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Hapus kalimat panjang berbelit dengan memotongnya
menjadi kalimat yang lebih pendek yang hanya mengandung
satu ide pokok.

Berikan dokumen itu kepada orang lain
Dengan meminta seorang anggota staf untuk membaca
dokumen itu secara kritis maka dapat diperiksa apakah yang
anda tulis masuk akal dan logis.

Persiapkan versi final
Tuliskan versi final dengan membuat beberapa perbaikan.
Periksa penampilan dokumen - bebas kesalahan, tata letak
yang menarik, cukup ruang di pinggir. Penampilan seimbang
yang menyenangkan bagi mata.

Diatas segalanya surat berguna sebagai cara menyatakan diri
yang ideal; dan tidak ada cara komunikasi lain yang sebaik ini

untuk maksud tersebut.

Elizabeth Hardwick (1916 - ), pengarang Amerika Serikat

Bagaimana menulis memo yang baik

Tulislah hanya jika perlu
Dalam kebanyakan kasus, lebih baik untuk berhubungan
pribadi atau memakai telpon. Namun memo itu perlu jika
instruksinya kompleks atau penting, jika anda perlu bukti
komunikasi, jika anda ingin menyimpan salinan, atau jika
anda perlu menghubungi sejumlah orang dengan informasi
yang rinci mengenai masalah tertentu.

Kumpulkan fakta-fakta
Kumpulkan fakta yang anda perlukan untuk memo itu dan
tempatkan secara urut.

Gunakan gaya percakapan
Biarkan memo anda sederhana dan ramah. Jangan terlalu
resmi. Tuliskan seolah-olah anda sedang berbicara. Gunakan
kalimat yang singkat supaya ide anda jelas dan mudah
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dimengerti. Masukkan informasi yang perlu saja. Buatlah
singkat.

Revisi memo anda
Bacalah seluruh memo, dengan memastikan bahwa memo
sudah jelas dan tidak terdapat arti ganda. Tulis ulang jika
perlu dan perhalus memo sampai anda puas dengan kata-
katanya.

Pilih judul yang baik
Pastikan bahwa judul dari memo anda menjelaskan isinya.

Bagaimana menulis laporan yang akan
dibaca orang

Ketahui untuk siapa anda menulis
Ketahui pembaca yang anda tuju. Dengan kata lain, tulislah
laporan anda dengan cara yang dapat diterima dan dipahami
oleh orang-orang yang akan membacanya.

Buat laporan itu terstruktur
Sebuah laporan biasanya meliputi daftar isi, ringkasan, bab
yang terpisah mengenai tiap topik, penemuan dan
rekomendasi.

Buatlah langsung mengenai sasaran
Liputi materinya dalam bahasa yang sederhana, mudah
dimengerti. Tuliskan sesingkat mungkin.

Tata letak yang baik
Pastikan bahwa anda menempatkan laporan itu dengan baik
- spasi diantara alinea, judul yang jelas, spasi di kiri kanan
halaman. Laporan harus tampak bagus.
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Mengapa menulis surat terima kasih

Akui pekerjaan yang baik
Bila seseorang pantas mendapatkan terima kasih anda untuk
pekerjaan yang baik, penting bahwa anda menyatakan terima
kasih anda. Tulis surat pendek untuk menyatakan apa yang
ingin disampaikan dengan cara yang jelas, bersifat pribadi
dan akan terus diingat.

Bangun moril staf
Mengatakan “terima kasih” sangat penting untuk moril staf.
Ini akan membantu meningkatkan kinerja staf anda.
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15 • • • • • Keluhan

MEMUNGKINKAN ORANG menyampaikan keluhan
- dan menerima keluhan ini dengan serius
menunjukkan bahwa anda serius dalam hal
memperlakukan orang dengan benar.

Bagaimana membuat catatan umpan balik

Umpan balik (yang baik atau buruk) dari pendengar
adalah penting bagi stasiun radio. Ini memungkinkan
anda mengetahui apa pendapat orang mengenai
program-program anda dan cara beroperasinya
stasiun anda.

Mulailah membuat buku catatan umpan balik
Gunakan buku khusus untuk memasukkan semua umpan
balik dan mendaftar tindakan yang diambil. Bagi menjadi
“4C”: commendation (pujian), criticism (kritik), complaints
(keluhan) dan general comments (tanggapan umum). Keluhan
adalah protes resmi dan perlu diteliti, bukan hanya dituliskan.

Tunjuklah orang yang bertanggung jawab
Seorang anggota staf harus memproses  semua umpan balik
(surat, telpon dan hubungan pribadi) dan memasukkan detail
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ke dalam buku catatan umpan balik di bawah salah satu
kategori. Dalam setiap kasus harus dicantumkan tanggal,
detail dan tindakan.

Tanggapi keluhan dengan cepat
Tanggapan —dan terutama keluhan— harus disampaikan
segera ke orang yang bersangkutan untuk ditindaki. Keluhan
harus diteruskan ke manajer. Keluhan itu harus segera
ditindak lanjuti.

Teruskan pujian
Pastikan bahwa pujian diteruskan ke anggota staf yang
bersangkutan. Ini akan membantu memelihara moril yang
baik.

Beritahu para penyampai keluhan apa yang telah
dilakukan

Biarkan orang yang menyampaikan keluhan mengetahui apa
yang sedang dilakukan mengenai keluhannya.

Bagaimana meneliti sebuah keluhan

Bicaralah dengan orang-orang yang bersangkutan
Bahas keluhan itu secara individu dengan orang yang
bersangkutan. Selidiki apa tepatnya yang terjadi. Lakukan
ini dengan segera - jangan menunda.

Tulislah laporan
Siapkan laporan, meskipun singkat, mengenai apa yang anda
temukan. Tinjau kembali informasi ini ketika membuat
keputusan anda.

Putuskan apa yang harus dilakukan
Jika keluhan tidak benar, beritahu orang yang membuat
keluhan mengapa anda mengambil keputusan ini. Jelaskan
bahwa anda telah meneliti keluhan dan anda puas bahwa
tidak perlu dilakukan tindakan. Jelaskan mengapa.
Sampaikan terima kasih kepada orang itu untuk mengangkat
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masalah tersebut. Jika keluhan dibenarkan, lihat bagian
berikut buku pegangan ini.

Beritahu staf mengenai keputusan anda
Adakan pertemuan staf yang bersangkutan untuk
memberitahu keputusan anda, mengapa diputuskan
demikian, dan apa yang akan dilakukan.

Apa yang harus dilakukan ketika keluhan
memang benar

Ambil tindakan untuk mencegah terulangnya kembali
Ambillah tindakan untuk memastikan bahwa masalahnya
tidak akan terjadi lagi.

Bicaralah kepada orang yang bersangkutan
Bicaralah kepada semua anggota staf yang bersangkutan
dengan masalah itu atau kesalahan itu. Jelaskan apa pendapat
anda dan apa yang anda harapkan di kemudian hari.

Hubungi pembuat keluhan
Hubungi orang yang membuat keluhan dan jelaskan langkah-
langkah apa yang diambil untuk menyelesaikan masalahnya.
Sampaikan terima kasih kepada orang itu untuk menarik
perhatian anda terhadap masalah itu.

Bila keluhan didengar dengan bebas, dipertimbangkan dalam-
dalam dan diperbaiki dengan cepat, maka tercapailah kebebasan

sipil paling tinggi yang dicari oleh orang-orang bijak.

John Milton (1608 - 74), pujangga Inggris

Bagaimana menanggapi surat keluhan

Tanggapi dengan positif
Sebuah jawaban yang agresif terhadap surat keluhan dapat
merusak citra organisasi anda. Bersikaplah ingin memperbaiki
hubungan, bukan menanggapi secara agresif.
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Perbaiki kesalahpahaman
Bersikaplah diplomatis dengan jawaban anda dan coba
perbaiki kesalah pahaman. Jelaskan dari pihak anda dan
perjelas apa yang akan anda lakukan untuk memperbaiki
situasi. Coba menciptakan perasaan senang terhadap
organisasi anda dengan menjelaskan kepada pembuat
keluhan bahwa anda akan berusaha sekuatnya untuk
memperbaiki masalah.

Pecahkan masalahnya
Usahakan untuk memecahkan masalah yang menyebabkan
keluhan itu.
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16 • • • • • Hubungan Masyarakat

Mengapa berkomunikasi dengan publik

Untuk tetap berhubungan
Untuk menjalankan sebuah stasiun siaran yang efektif, perlu
untuk menjalin hubungan tetap dengan publik untuk
mendapatkan ide mereka mengenai cara anda beroperasi dan
apa pendapat mereka mengenai program anda. Anda tidak
dapat bekerja secara efektif dalam sebuah ruang hampa.
Masukan yang tetap adalah perlu agar anda dapat mengikuti
opini publik. Dengarkan apa yang disampaikan orang
mengenai stasiun anda. Pertimbangkan tanggapan dan saran
mereka dan kerjakan mana yang dapat dilakukan.

Minta tanggapan mengenai kinerja
 Mintalah pendapat dan saran dari pendengar. Undanglah
mereka ke program anda. Pastikan staf anda diberi briefing
untuk dapat berhubungan baik dengan mereka. Pastikan
bahwa semua umpan balik dihargai.

Bila hal-hal yang asing dan tidak dikenal dan kompleks
dikomunikasikan kepada massa orang banyak, kebenaran

mengalami distorsi yang besar dan seringkali radikal. Hal yang
kompleks dibuat menjadi sederhana, hal yang hipotetis menjadi

dogmatis dan yang relatif menjadi absolut.

Walter Lippmann (1889 - 1974) , jurnalis Amerika

Mengapa harus berkomunikasi dengan
media

Belajar bagaimana media lain dapat membantu
Jika anda menjalin hubungan baik dengan media lain
(terutama media televisi dan media cetak, yang bukan pesaing
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langsung), mereka dapat memegang peran besar untuk
memberitahu publik mengenai stasiun anda. Pikirkan
bagaimana menggunakan media ini untuk membantu stasiun
anda dengan sebaik-baiknya.

Gunakan pers untuk informasi program
Kebanyakan surat kabar dan majalah akan mencetak
informasi mengenai program anda jika anda mengaturnya
dengan baik bersama mereka. Sebaliknya, anda dapat
menawarkan promosi ‘gratis’ untuk mereka pada stasiun
anda. Jika anda tidak menyiarkan iklan, anda dapat membuat
pengaturan lain. Gunakan surat kabar untuk menarik
perhatian terhadap beberapa pribadi radio yang menonjol,
selain dari program. Anda bahkan dapat bertukar berita
dengan mereka. Jangan abaikan kerjasama dengan media lain.
Mereka dapat membantu anda membangun hubungan lain
dengan pendengar anda.

Bagaimana  membangun kerjasama
dengan media

Tetap berhubungan
Pastikan bahwa anda berhubungan secara tetap dengan
media lain. Buat kontak ini sejauh mungkin pribadi dan
informal .

Teruskan berita
Beritahukan kegiatan anda terutama yang mengandung berita
atau mempunyai daya tarik foto kepada media lain. Sisihkan
sesi bulanan untuk jurnalis yang relevan dengan organisasi
anda untuk mendiskusikan trend bersama mereka.

Perlakukan media sebagai para profesional
Usahakan untuk mengembangkan hubungan baik dengan
pemilik media, editor dan wartawan lokal lain. Perlakukan
mereka sebagai profesional dan bersikap selalu terbuka dan
jujur dengan mereka. Dapatkan respek mereka dan mereka
akan membantu anda.
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Pujilah bila memang baik
Adalah ide baik untuk menelpon atau mengirim surat terima
kasih kepada surat kabar untuk artikel yang menurut anda
ditulis dengan baik atau cara sebuah peristiwa dilaporkan.
Sekali waktu anda dapat mengajak editor atau wartawan
untuk makan siang .

Dapatkan kerjasama media untuk pekerjaan yang
bermanfaat

Identifikasi isu yang akan bermanfaat dari segi pendekatan
kerjasama dengan media. Misalnya, kampanye kesehatan
masyarakat yang akan mendapat bantuan dari semua outlet
media. Anda harus mencari bantuan media lain dengan apa
yang anda lakukan.

Bagaimana mempromosikan stasiun

Gunakan fasilitas anda sendiri
Cara yang paling murah untuk mempromosikan stasiun anda
adalah melalui fasilitas anda sendiri. Ini tentu berarti
menggunakan gelombang udara, tetapi cara lain tersedia pula
bagi anda:  gunakan foyer untuk peragaan, atap untuk
billboard; tembok untuk sign; kendaraan sebagai iklan berjalan;
amplop sebagai iklan surat langsung.

Gunakan pers lokal
Dengan menggunakan media lokal (terutama surat kabar;
televisi, slide bioskop dan iklan ruangan luar), anda dapat
menarik pendengar baru. Ini akan mengeluarkan uang,
kecuali jika anda dapat membuat contra deal atau barter,
tetapi hasilnya akan memuaskan.

Tarik keuntungan dari peristiwa
Peristiwa seperti pertunjukan, pawai dan pasar dapat efektif
sekali untuk menempatkan stasiun anda di mata publik.
Pengungkapan ini membuat orang mengetahui keberadaan
anda dan penyiar anda, dan membantu hubungan anda
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dengan pendengar, pengiklan dan masyarakat pada
umumnya.

Adakan lomba
Lomba dan pemberian hadiah adalah populer dan dapat
membantu mendapatkan loyalitas pendengar. Efek positif
dapat pula menjalar ke keluarga dan teman para pemenang.

Berpartisipasi dalam kegiatan komunitas
Dukungan untuk kegiatan komunitas adalah cara yang baik
untuk mempromosikan stasiun anda. Dengan memberi
bantuan gratis kepada organisasi dan peristiwa masyarakat,
anda dapat menunjukkan jasa dan niat baik yang besar.
Pastikan untuk memberitahu orang apa yang anda lakukan-
melalui iklan atau dengan berbagai tanda dan logo. Ingat,
tidak ada cara mempromosikan organisasi anda secara diam-
diam.

Gunakan sponsor
Sering ada peristiwa seperti konser dan peristiwa olah raga
yang ingin anda kaitkan dengan stasiun anda. Dengan
menyiarkan peristiwa ini anda dapat menciptakan niat baik
dengan biaya rendah.

Bagaimana mendapat promosi pers

Bangunlah hubungan yang baik
Anda harus membangun dan mempertahankan hubungan
baik dengan editor dan pers lokal. Hubungan ini harus
mempunyai sisi sosial selain profesional.

Tukarkan informasi yang baik
Jika anda menukarkan berita yang menarik dengan surat
kabar lokal, anda akan berada dalam posisi yang baik. Tentu,
adakalanya pengungkapan itu tidak sesuai. Evaluasi setiap
berita atas nilainya sendiri.

Toleran terhadap berita yang kritis
Kadang-kadang media lain mungkin mengkritik stasiun anda.
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Bila ini terjadi dan kritik itu dapat dibenarkan, anda
seharusnya tidak menyatakan keberatan. Jika kritik tidak
dapat dibenarkan, anda harus menyatakan keberatan tetapi
tidak dengan cara yang marah atau dendam.

Carilah contra deal
Cara yang murah untuk mendapat promosi bagi organisasi
anda adalah dengan mengatur contra deal. Ini berarti bahwa
anda membarter iklan di stasiun dengan iklan tetap di surat
kabar. Tidak ada uang yang berpindah tangan.

Jauh lebih mudah untuk menulis sepuluh sonnet yang lumayan
efektif, yang cukup baik untuk dipercaya oleh kritikus yang

tidak terlalu kritis, daripada satu iklan efektif yang akan
menipu beberapa ribu pembeli yang tidak kritis.

Aldous Huxley (1894- 1963), penulis Inggris

Bagaimana menulis iklan stasiun yang
baik

Carilah manfaat bagi pendengar
Untuk menulis sebuah iklan yang akan menjual program
stasiun anda, anda harus mendefinisikan manfaat bagi
pendengar. Dengan kata lain, identifikasi hal-hal positif yang
akan dilakukan untuk pendengar. Hal ini dapat bersifat nyata
dan praktis atau dapat emosional (membuat orang merasa
lebih enak meskipun tidak nyata, seperti lelucon yang
diceritakan dengan baik). Ketika mencari manfaat, tanyalah
diri sendiri: “Mengapa orang ingin mendengarkan kita?” Dan
“Bagaimana saya memanfaatkan stasiun jika saya anggota
biasa dari pendengar?” Setelah anda mengidentifikasi
manfaatnya, tuliskan iklan anda untuk mencerminkan hal ini.

Jangan memakai terlalu banyak detail
Jangan tekankan lebih dari dua atau tiga manfaatnya di dalam
satu iklan. Jangan menggunakan terlalu banyak detail karena
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akan membingungkan orang. Usahakan memakai daya tarik
emosi yang kuat agar orang mau mendengarkan.

Ambil perhatian orang
Iklan yang baik akan menarik perhatian orang sejak semula.
Ini akan memotong perhatian orang dari semua informasi
yang diterima. Ini akan membuat orang memperhatikan pesan
dan memotivasinya untuk mendengar.

Gunakan bahasa yang ramah
Iklan harus mudah dibaca dan didengar. Tuliskan dalam
bahasa yang ramah, biasa, dan gaya percakapan, agar terbaca
dan terdengar seperti orang berbicara.

Ucapan anda harus singkat, banyak memahami dalam sedikit
kata.

Aprocrypha. Ecclesiasticus 32:8

Bagaimana berbicara di muka umum

Gunakan kebiasaan berbicara yang baik
Kebanyakan orang menyukai pembicara yang ramah dan
tidak terlalu formal. Ini akan membuat pendengar menyukai
anda. Orang suka pembicara yang percaya diri dan betul-
betul mengenal topiknya. Mereka ingin terpesona, tertarik dan
dihibur. Mereka menyukai pembicara yang terorganisir dan
tahu apa yang dibicarakannya.

Tentukan apa minat pendengar
Jika anda ingin bahwa memastikan pendengar akan tertarik
untuk mendengarkan anda, cari informasi mengenai minat
mereka sebelum anda berbicara. Layani minat itu sebayak
mungkin. Cobalah berfokus pada sudut pandang pendengar.
Tanyakan pada diri anda : “Jika saya menjadi mereka, apa
yang menarik minat saya? Bagaimana saya ingin diajak
bicara?” Ini adalah cara baik untuk memberi pidato yang akan
menarik perhatian orang dan mempertahankannya.
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Gunakan teknik berbicara yang baik
Usahakan agar tidak membaca pidato yang dipersiapkan dari
teks yang tertulis lengkap. Ini akan kedengaran kurang pribadi
dan kurang kehangatan dan keramahan yang diperlukan
untuk berkomunikasi dengan baik. Jangan ragu-ragu untuk
menulis serangkaian judul atau catatan untuk mengingatkan
apa yang ingin anda katakan. Lalu berbicaralah dari catatan
ini. Ini lebih mudah dilakukan daripada yang anda pikir,
terutama jika anda berlatih sebelumnya. Beberapa anjuran
dan larangan. Jangan terlalu resmi. Jangan berbicara kepada
orang lain seolah-olah mereka anak kecil atau menggurui
mereka. Cobalah bersikap antusias dan bersemangat, tidak
membosankan dan kurang bergairah. Jangan kehilangan
fokus mengenai topiknya dan menyimpang. Buat setiap butir
jelas lalu pindah ke butir berikutnya.

Pikirkan mengenai penampilan anda
Penampilan (bagaimana anda terlihat) dan postur (bagaimana
anda duduk atau berdiri) adalah penting. Berpakaianlah rapi
dan benar untuk acara itu. Berdiri tegak. Jangan membuat
gerakan sia-sia dengan tangan anda. Pandanglah penonton
anda: cobalah untuk melibatkan semua audiens anda dalam
pandangan anda, seakan-akan anda berbicara secara pribadi
kepada setiap individu. Bahasa tubuh yang positif demikian
sangat membantu untuk membuat anda seorang pembicara
publik yang akan didengar dengan penuh perhatian, diminati
dan dikagumi.
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17 • • • • • Riset

TUJUAN RISET adalah untuk mendefinisikan apa
yang tidak anda ketahui mengenai pendengar anda
—pola dengarnya, sikap, kebiasaan membeli, pilihan
musik dan kebutuhan program. Anda perlu informasi
ini untuk memenuhi minat pendengar anda melalui
program yang efektif.

Mengapa anda harus meriset pendengar
anda

Untuk mengetahui siapa yang mendengarkan
Survei radio mengukur banyaknya pendengar dan
komposisinya, yaitu jenis orang yang mendengarkan stasiun
anda.

Untuk mengetahui apa yang digemari oleh
pendengar

Survei dapat digunakan untuk mengetahui apa yang disukai
dan tidak disukai oleh pendengar anda: popularitas dari
berbagai program dan pribadi. Survei ini dapat pula
memperoleh saran dari pendengar untuk program baru.

Menunjukkan bahwa anda menaruh perhatian
Riset menunjukkan kepada orang bahwa anda memberi
perhatian terhadap pendapat mereka mengenai stasiun dan
merupakan cara yang baik untuk memperkuat citra stasiun.

Memberitahu pengiklan apa yang mereka peroleh
Survei dapat menunjukkan kepada pengiklan manfaat apa
yang mereka terima dari segi pendengar untuk biaya yang
dikeluarkan kepada stasiun.
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Bagaimana caranya mendesain survei
yang andal

Carilah bantuan profesional
Jika anda hanya tahu sedikit mengenai riset, anda harus
mencari bantuan dari orang yang qualified dalam metode riset
untuk membantu anda mendesain dan menyelenggarakan
survei.

Pilihlah sampel yang baik
Anda perlu memilih sampel yang mewakili pendengar (dari
umur, jenis kelamin, lokasi geografis, status ekonomi,
kedudukan sosial dsb) supaya mendapatkan gambaran yang
benar mengenai pendengar anda.

Pastikan bahwa sampel cukup besar
Pilihlah sampel yang cukup besar sehingga anda pasti bahwa
data survei andal dan seluruh pendengar tercermin di dalam
temuannya.

Buatlah pertanyaan dengan hati-hati
Tanyakan pertanyaan yang akan memandu anda untuk
membuat program yang lebih baik atau lebih relevan. Pastikan
bahwa pertanyaannya jelas, tidak berbelit-belit dan tidak
kabur.

Nuku’alofa, Tonga. Survei riset pendengar menunjukkan bahwa
radio telah menjadi bagian gaya hidup Tonga. Pesawat radio

pernah menjadi lambang kemewahan dan prestise tetapi
sekarang menjadi cara komunikasi yang biasa. Radio Tonga

terdengar bergema di seluruh pulau - dipasang oleh keluarga-
keluarga selama radio itu menyiarkan.

Bagaimana mengorganisir suatu survei

Pilihlah metode yang baik
Cari survei yang diadakan oleh stasiun lain. Bacalah. Tentukan
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apa yang relevan terhadap keadaan anda. Rencanakan proses
survei anda sendiri. Kebanyakan survei pendengar radio
menggunakan satu atau beberapa cara dari tiga sarana pokok:
survei telpon; permintaan on-air untuk pendengar agar
mengirim jawaban tertulis dan mengetuk pintu rumah. Cara
yang terakhir mungkin dilakukan di komunitas kecil dan
menyediakan informasi terbaik.

Konsultasikan dengan seorang ahli
Kebanyakan stasiun mempunyai akses kepada orang-orang
yang terbiasa dengan teknik survei. Anda mungkin perlu
membayar, tetapi mungkin berguna untuk mendapatkan
instrumen survei yang paling cocok dengan kebutuhan stasiun
anda.

Perjelas zona waktu stasiun
Kebanyakan stasiun radio membagi waktu menjadi lima
segmen waktu utama (sarapan pagi; pagi; siang; drive;
malam). Informasi mengenai pendengar anda harus
berhubungan langsung dengan masing-masing zona waktu
tertentu.

Bandingkan informasi survei dengan apa yang anda
ketahui

Buat buku log mengenai semua informasi pendengar yang
masuk melalui telpon atau dengan surat. Dalam selang waktu
tertentu, informasi ini dapat membantu mengisi kekosongan
dalam survei resmi. Seorang presenter yang berhubungan
dengan pendengar mampu memberi masukan penting bagi
pengetahuan anda mengenai pendengar. Seharusnya ada
buku log di samping setiap telpon di sekitar daerah presentasi.

Hindari terlampau rumit
Anda mungkin perlu mengetahui jenis kelamin, umur,
pekerjaan, alamat dan penghasilan pendengar anda. Anda
perlu mengetahui kapan orang mendengarkan, program yang
diminati, program yang tidak diminati dan saran untuk
perbaikan. Anda mungkin menginginkan lebih banyak
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informasi tetapi survei yang lebih kompleks lebih sulit
diterjemahkan ke dalam tindakan pemrograman.

Bagaimana menafsirkan riset

Buat daftar hasil-hasil pokok
Bacalah angka-angka dan respons dan tuliskan informasi
pokok yang anda temukan pada secarik kertas —meskipun
anda sudah mengetahui sebagian daripadanya. Butir-butir ini
disebut ‘temuan’.

Pertimbangkan temuan tersebut
Pikirkan apa arti temuan tersebut untuk program tertentu dan
untuk keseluruhan stasiun. Apa yang dikatakan olehnya?
Masalah apa yang ditunjukkan olehnya? Perbaikan apa yang
ditunjukkan?

Buatlah rekomendasi
Dengan mempertimbangkan semua temuan, kembangkan
rekomendasi untuk perubahan, atau perbaikan, dalam
program stasiun.

Bagaimana memantau kinerja stasiun

Periksa syarat izin anda secara periodik
Jika stasiun anda beroperasi dengan izin atau piagam,
program anda dan kegiatan lainnya perlu memenuhi syarat-
syarat perizinan. Periksa syarat izin dari waktu ke waktu
untuk memastikan bahwa stasiun beroperasi secara baik.

Kontrol kualitas program
Anda tidak dapat mendengarkan secara pribadi siaran sehari
penuh dari stasiun anda, ada terlalu banyak hal lain yang
harus dikerjakan, tetapi anda harus melakukan pemeriksaan
mendadak secara periodik. Tambahkan frekuensi pemeriksaan
ini untuk pendatang baru atau pegawai yang kurang
pengalaman.
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Bicaralah kepada pengiklan dan sponsor
Sebaiknya berbicara secara tetap kepada pengiklan dan
sponsor untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka. Ini lebih
baik daripada mengetahui ketidak puasan mereka ketika
mereka menghentikan iklannya. Orang Amerika menyebutkan
ini hubungan proaktif; ini juga dikenal sebagai melayani klien
anda.

Doronglah umpan balik dan keterlibatan pendengar
Para pendengar yang berpartisipasi dalam program anda atau
yang menulis surat atau menelpon termasuk di antara teman
baik anda —apapun yang mereka katakan. Mereka menaruh
minat aktif terhadap stasiun anda. Anda harus mendengarkan
apa yang mereka katakan.

 Manila, Filipina. Sepertiga rumah-rumah yang disurvei
mendengarkan stasiun musik pop dan 24% mendengarkan

pembicara dan 22% mendengarkan musik. Tetapi, dari semua
program, opera sabunlah yang tetap terpopuler karena

didengarkan oleh pembantu rumah tangga dan para ibu yang
menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah.

Bagaimana memperoleh banyak umpan
balik

Programkan pengumuman yang cocok
Doronglah para pendengar untuk memberi umpan balik
kepada berbagai program dengan menyiarkan ‘saran’ secara
tetap (pengumuman mengenai program mendatang) dan
‘promo’ stasiun (promosi). Para penyiar dapat menyiarkan
ini langsung selama programnya atau membuat rekaman. Hal
ini berarti meminta agar pendengar menelpon atau
mengirimkan komentar dan saran.

Doronglah partisipasi pendengar
Rancanglah program yang memerlukan partisipasi pendengar
agar efektif , misalnya acara permintaan lagu, secara interaktif,
surat pendengar, forum dan kuis.
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Mintalah tanggapan
Mintalah tanggapan dari pendengar anda mengenai isu dan
peristiwa yang mereka dengar dari radio atau sumber lain.
Ini dapat dilakukan sebagai sesi interaktif atau sebagai surat
yang dibacakan di udara.

Ekspos staf anda kepada pendengar
Pastikan bahwa staf anda mengambil kesempatan untuk
dikenal oleh pendengar. Ini dapat dilakukan dengan meminta
staf berpidato, membandingkan berbagai peristiwa,
berpartisipasi dalam siaran luar atau mengunjungi pendengar
di kota dan lingkungannya untuk merekam wawancara dan
musik ataupun hanya bertemu dan mengobrol dengan
mereka.

Male, Maldives. Kami semua terkejut. Tak seorangpun
menyangka bahwa kami akan mendapat begitu banyak surat.
Seseorang telah mengatakan, “Penduduk pulau bukan penulis

surat yang hebat”. Kami menerima 15 surat pada minggu
pertama, dan kami kira itu baik. Kemudian 50 surat seminggu
dan 200 surat seminggu. Dan yang telah kami lakukan hanya

meminta surat dan menyiarkannya.

Bagaimana menafsirkan umpan balik
pendengar

Berhati-hatilah tentang tanggapan kecil
Interpretasikan umpan balik pendengar secara hati-hati,
terutama jika tidak dihasilkan oleh survei yang dirancang
dengan baik. Beberapa surat atau telpon masuk tidak memberi
gambaran mengenai pendengar atau program mana yang
efektif dan mana yang tidak. Ingat bahwa, untuk setiap satu
pendengar yang menulis atau menelpon, bisa saja ada seribu
yang tidak melakukannya.

Terima segala umpan balik secara serius
Dengan mengingat masalah umpan balik sebagian yang
disebutkan di atas, anda harus menganggap setiap respons
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sebagai sumbangan yang tidak main-main bagi stasiun dan
sebagai mewakili pendapat pribadi atau kelompok. Orang-
orang ini harus ditanggapi dengan segera, secara sopan dan
penuh perhatian.

Bagaimana mengontrol kualitas program

Pilihlah semua materi program dengan hati-hati
Pastikan bahwa semua rekaman yang disiarkan sesuai dengan
format program yang telah ditetapkan. Direktur program atau
direktur musik anda perlu memastikan bahwa semua
tambahan baru bagi perpustakaan betul-betul disaring agar
sesuai dan bahwa rekaman yang tidak sesuai disimpan
terkunci atau dibuang. Tidak ada penyiar yang boleh
menyimpang dari format dengan memainkan pilihan
pribadinya, kecuali jika diizinkan oleh manajemen. Pilihlah
secara cermat semua materi program lainnya agar sesuai
dengan format anda.

Dengarlah stasiun anda
Dengarkan secara tetap semua program yang disiarkan oleh
stasiun anda untuk memastikan bahwa kualitas program
konsisten tinggi dan bahwa tidak menyimpang dari kebijakan
program.

Adakan rapat penyiar
Direktur program harus mengadakan rapat reguler bagi
penyiar. Hal ini dapat berlangsung setiap minggu, tetapi harus
singkat dan mengenai sasaran. Anda harus mengarahkan
penyiar dalam membahas kinerja dan pemrograman.

Adakan rapat staf
Selain rapat penyiar, adakan rapat staf secara tetap untuk
membahas program. Masukan penting dapat diterima dari
semua anggota staf baik dari penyiar atau pembersih gedung.

Selenggarakan sesi pelatihan
Adakan sesi pelatihan secara tetap untuk memastikan bahwa
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semua staf yang berhubungan dengan pilihan program,
penjadwalan, produksi dan presentasi mempertahankan
standar puncak.

Berikan nasehat kepada staf
Berbicaralah kepada staf kapanpun sepanjang hari kerja,
menasehati dan menanggapi mengenai program yang anda
dengar. Tunjukkan dan perbaiki kesalahan pada waktu anda
melihatnya dan mendengarnya terjadi.

Rabaul, Papua New Guinea. Seorang produser radio
ditugaskan untuk mengatur siaran langsung Kunjungan Ratu.
Pada acara pertama, mikrofon Ratu sekonyong-konyong mati.

Dengan menggunakan mike lapangannya, produser itu
meneriaki instruksi kepada staf di dekat panggung. Dengan

perlahan-lahan mereka memanuver mikrofon lain ke arah Ratu.
Mikrofon bergoyang seperti sepotong rumput di depan tamu
kerajaan. Produser itu menjadi gelisah, dan tanpa menyadari

bahwa ada teknisi yang dengan maksud baik  telah
menghidupkan mike produser itu untuk menutupi padamnya

mike sang Ratu, berteriak “ BERIKAN KEPADA RATU!
BERIKAN KEPADANYA!” Kata-kata yang menggema jelas

sekeliling arena dan ke seluruh negeri. Produser itu segera
diberhentikan dari tugasnya.

Apa yang harus dilakukan mengenai
stasiun pesaing

Dengarkan mereka
Pantaulah siaran stasiun pesaing dengan cermat. Jika
mungkin, cari informasi mengenai pendengar mereka. Jika
anda stasiun nomer satu, berkonsentrasilah untuk membuat
program anda lebih baik lagi.

Belajar dari mereka
Jika anda kalah kelas dari stasiun lain, pelajari mengapa
demikian. Jika ada stasiun lain yang tidak sebagus stasiun
anda, pelajari mengapa. Hindari kesalahan mereka dan
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jangan ragu meniru ide yang baik. Lagipula, peribahasa lama
mengatakan, “meniru adalah bentuk rayuan yang paling
sungguh-sungguh.”

Sydney, Australia. Saya bertanya kepada manajer salah satu
stasiun peringkat teratas Australia, apa rahasia

keberhasilannya, ide apa yang telah dikembangkannya untuk
membuat dan mempertahankan stasiunnya di tempat tertinggi.
“Tidak ada,” katanya. “ Saya hanya meniru yang terbaik dari

apa yang dilakukan oleh stasiun lain.”
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18 • • • • • Pemrograman

PEMROGRAMAN DAN PENJADWALAN STASIUN
RADIO ANDA mencerminkan pengetahuan anda
mengenai pendengar dan apa yang diinginkannya.
Semakin banyak pengetahuan anda mengenai
pendengar, semakin baik anda dapat mentargetkan
mereka pada waktu-waktu tertentu dalam sehari.
Dengan berbekal pengetahuan ini, anda dapat lebih
mudah melayani kelompok lain, seperti pengiklan dan
kelompok layanan masyarakat, yang tergantung
kepada jasa stasiun anda.

Sebuah stasiun radio dapat mengambil salah satu dari
sekian banyak format program yang berbeda. Beberapa
di antara format yang paling digemari dan paling
banyak dipakai adalah obrolan berita, olah raga dan
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obrolan, musik kontemporer dewasa (adult contem-
porary), lagu terlaris (gold), country & western, middle
of the road (MOR), classic hits, easy listening, lagu
rock untuk dewasa (adult oriented rock - AOR),
greatest memories/latest hits, nostalgia dan beautiful
music.

Beberapa stasiun radio yang beroperasi di pasar
dimana tidak ada pesaing, memakai format berlainan
pada waktu berlainan untuk menarik kelompok
pendengar spesifik. Misalnya, mungkin mereka
menyiarkan format lagu indah (beautiful music) pada
pagi dan sore hari untuk menarik orang yang berusia
lebih tua kemudian pindah ke format musik rock di
malam hari untuk menarik orang yang lebih muda
yang tidak menonton televisi. Ini disebut ‘pembagian
hari ’ .

Bagaimana untuk memberi peran bagi
radio dalam pembangunan

Radio mempunyai peran penting dalam pembangunan
nasional dan regional karena dapat memberi informasi
yang diperlukan orang untuk menghasilkan uang,
memperoleh panen yang lebih baik, menjaga
kesehatan dan untuk mengerti apa yang dilakukan
pemerintah dan bisnis untuk membangun negara.

Sediakan waktu siaran untuk program pembangunan
Sediakan waktu di udara untuk informasi, diskusi dan surat
pendengar mengenai masalah yang penting bagi
pembangunan nasional, regional dan lokal. Obrolan singkat
yang tetap —mungkin dilanjutkan dengan diskusi atau
pembahasan surat— oleh tokoh masyarakat, pejabat dan ahli
pembangunan dapat membantu memberi informasi mengenai
pertanian, ekonomi, kesehatan dan masalah lain yang
berkaitan dengan pembangunan nasional.
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Kembangkan kisaran program
Sebuah stasiun yang benar-benar berorientasi pembangunan
akan, selama waktu tertentu, memperkenalkan berbagai
program pembangunan yang berbeda. Program demikian
dapat disiarkan pada hari-hari yang berbeda sepanjang
minggu, misalnya: Senin - perikanan, Selasa - pertanian, Rabu
- kesehatan, Kamis - manajemen usaha, Jumat - pemerintah
lokal, Sabtu - koperasi, Minggu - tujuan nasional.

Atur diskusi panel
Aturlah diskusi panel mengenai masalah yang penting bagi
pembangunan dan diketuai oleh editor atau jurnalis yang
terkenal. Pastikan bahwa panel terdiri dari orang-orang yang
mengerti masalah pembangunan yang mempunyai dampak
terhadap pendengar dan orang yang menyumbangkan
sesuatu yang berguna terhadap masalah itu. Anda bahkan
dapat menawarkan kepada pendengar untuk menulis surat
atau, jika anda memiliki fasilitas dan pendengar mempunyai
telpon, untuk menelpon program dan mengajukan
pertanyaan.

Mengatur program kuis
Acara kuis yang dirancang dengan baik —mungkin diikuti
pelajar sekolah menengah— merupakan cara yang menghibur
untuk menyampaikan informasi pembangunan.

Gunakan pengumuman layanan masyarakat
Memprogramkan berbagai pengumuman layanan masyarakat
—yang bahkan dapat dijadwalkan di antara track musik—
akan membantu menarik perhatian orang pada isu tertentu.
Pengumuman sepanjang 30 atau 60 detik dapat digunakan
pula untuk menyampaikan sisipan singkat informasi
pembangunan yang berguna.

Mudahkan partisipasi pendengar
Salah satu cara paling efektif untuk menghasilkan program
pembangunan yang populer adalah dengan melibatkan
pendengar dalam pemrograman. Sediakan perlengkapan
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rekaman yang dioperasikan dengan batere dan anggaran
perjalanan untuk memungkinkan mereka melakukan
produksi lapangan. Biarkan anggota masyarakat yang
dikunjungi oleh staf anda menentukan topik wawancara
sehingga mereka punya kesempatan untuk membahas isu
yang menurut mereka berprioritas tinggi untuk
pembangunan. Wawancara yang diperoleh dengan cara ini
dapat diedit ke dalam program pembangunan atau dipakai
untuk merangsang diskusi panel yang direkam kemudian di
studio. Sebagai alternatif, program dapat disiarkan langsung
dari masyarakat menggunakan perlengkapan siaran luar
(lihat hal. 200).

Bagaimana memprogram stasiun

Kenali pendengar anda
Biasakan diri dengan pola hidup dan pola kerja pendengar.

Rencanakan program untuk pendengar anda
Setelah anda mempunyai informasi mengenai pendengar
anda, rencanakan program dengan mengingat informasi ini.
Hal ini akan membantu anda merancang program sesuai
dengan kebutuhan pendengar anda.

Tentukan format anda
Tidak ada rumus ajaib untuk ini. Namun ingat, bahwa
psikologi pendengar akan berbeda selama tengah pekan dan
pada akhir pekan dan ini akan berperan besar dalam
menentukan campuran hiburan dan informasi anda. Jawaban
bagi format yang seimbang ditentukan dari pemahaman anda
mengenai pendengar.

Tentukan kebijakan iklan anda
Jumlah iklan yang anda siarkan setiap jam ditentukan dari
pengetahuan anda mengenai pendengar. Di Australia,
misalnya, waktu maksimum yang diizinkan untuk iklan
adalah 18 menit per jam. Jarang ada stasiun yang menyiarkan
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kuota penuh, karena mereka merasa bahwa pendengar tidak
akan menyukainya dan akan berhenti mendengarkan. Jumlah
iklan yang anda putuskan untuk disiarkan tergantung pada
jenis program yang disampaikan kepada pendengar yang
dikenal. Banyak stasiun memprogram sekitar 12 menit per
jam dengan iklan, umumnya dibagi menjadi maksimum tiga
setiap siaran iklan.

Tentukan kebijakan musik anda
Sulit untuk menetapkan pedoman umum, karena kebijakan
musik tergantung pada jenis stasiun yang dipertimbangkan
dan pendengar yang akan ditariknya. Stasiun yang harus siara
dengan pendengar yang beragam akan memilih daftar musik
dengan hati-hati untuk dimainkan kepada kisaran selera yang
luas. Daftar lagu mungkin termasuk musik tradisional dan
kontemporer negara anda, lagu lama dan baru dari negara
tetangga dan musik Barat seperti rock, heavy metal, balada,
country and western dan klasik.

Usahakan untuk memuaskan selera pendengar
Musik harus diprogram sedemikian rupa sehingga ada
sesuatu yang muncul secara teratur untuk memuaskan
kebanyakan pendengar. Berikan campuran yang paling
menarik bagi pendengar anda. Sistem lain adalah untuk
‘pembagian hari’ dimana anda memainkan jenis musik
tertentu pada waktu yang berbeda untuk kelompok
pendengar spesifik, musik tradisional di pagi hari, hard rock
pada malam hari dan sebagainya.

Sydney, Australia. Kami menerima telpon dari seorang
pendengar wanita berusia lanjut yang menanyakan apakah

stasiun akan menyiarkan kecepatan angin dan informasi cuaca.
Ketika kami menanyakan mengapa, ia mengatakan:

“ Supaya saya tahu kapan saya bisa pergi berbelanja
 tanpa jatuh terhembus oleh angin!”
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Bagaimana memprogram berita

Tentukan berita apa yang diinginkan oleh masyarakat
Ini sebaiknya dilakukan dengan survei, karena anda akan
memperoleh hasil yang dapat diandalkan. Namun, anda
dapat mengumpulkan kelompok pendengar untuk
membicarakan keinginan mereka dan ini akan memberikan
pemahaman yang baik. Jika anda dan staf anda mengenal
lingkungan dengan baik, pengetahuan ini mungkin cukup
untuk menghimpun program berita yang sesuai.

Tentukan jumlah berita
Anda perlu membuat keputusan, biasanya dengan direktur
program, mengenai jumlah buletin berita yang disiarkan
setiap hari dalam seminggu, penempatannya pada jadwal
harian, distribusinya dan lama berlangsungnya buletin pokok
dan buletin tambahan.

Tentukan jenis berita
Tentukan apa yang diinginkan orang dalam hal berita.
Ketahui berita apa yang tersedia dari sumber-sumber di luar
stasiun anda. Anggap berita lokal, regional, nasional dan
internasional sebagai bentuk informasi yang berbeda dan
penting bagi pendengar anda. Pahami bahwa berita tersebut
dapat dicampur dalam proporsi yang berlainan dalam buletin
manapun. Kembangkan dan pelihara ruang berita sesuai
dengan sumber daya keuangan stasiun anda dan kebutuhan
pendengar.

Tentukan format berita
Buletin berita harus disampaikan dengan cara yang paling
cocok untuk pendengar anda pada waktu tertentu dalam
sehari. Kembangkan kebijakan untuk menulis dan
memutakhirkan (update) buletin berita. Kebijakan ini harus
mencakup hal-hal seperti penekanan yang diberikan kepada
berita lokal, bagaimana memperlakukan berita nasional, re-
gional dan internasional, dimana menempatkan berita olah
raga, dimana menempatkan cuaca, apakah iklan merupakan
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bagian paket dan pertimbangan khusus apa yang diterapkan
kepada siaran berita pada waktu yang berbeda dalam sehari.

Bougainville, Papua New Guinea. Orang dari cabang khusus
kepolisian itu mengingatkan bahwa saya pegawai pemerintah
dan adalah tugas saya untuk menyampaikan informasi yang

dikumpulkan dalam rangka tugas itu. Sebagai seorang jurnalis,
saya sangat tidak senang dengan hal ini. Jadi setiap pagi saya

kirimkan kepadanya salinan dari berita kemarin yang saya
terjemahkan dari bahasa Pidgin ke Inggris. Ia senang dengan

pengaturan demikian, tanpa menyadari bahwa “informasi” itu
sudah merupakan berita lama bagi semua orang di pulau ketika

ia membuka bingkisan paginya secara  tetap.

Bagaimana menargetkan pendengar yang
anda inginkan

Tentukan berbagai kelompok pendengar
Tentukan kelompok-kelompok berbeda yang merupakan
seluruh pendengar anda. Ini dapat terdiri dari orang-orang
berlainan umur, berlainan kepercayaan atau berlainan
kelompok sosial-ekonomi.

Tentukan karakteristik kelompok
Tentukan karakteristik tertentu dari berbagai kelompok yang
menjadikan pendengar anda - apa yang disukai dan tidak
disukai, kepercayaan, aspirasi.

Tentukan kelompok mana yang anda inginkan
Evaluasi apakah anda ingin diminati oleh semua kelompok
di dalam pendengar anda. Tentukan kelompok mana yang
anda inginkan dan yang tidak diinginkan sebagai pendengar.

Carilah kebutuhan pendengar
Cari informasi mengenai apa yang diinginan oleh kelompok
pendengar dari anda sebagai penyiar. Bertemulah dengan
wakil mereka untuk diskusi terbuka.
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Rencanakan program untuk memenuhi kebutuhan
kelompok

Rencanakan program untuk memenuhi kebutuhan kelompok
sesuai riset yang anda selenggarakan dan diskusi yang
dilakukan.

Bougainville, Papua New Guinea. Kami mengundang rapat
para kepala desa.Mereka memberitahu kami bahwa stasiun

menyiarkan musik tradisional dari terlalu sedikit suku.
“Berlakulah adil kepada kita semua,” mereka berkata. Jadi

selama 18 bulan berikutnya, kami mengirim tim rekaman ke
setiap pulau  dan desa yang besar di propinsi, untuk merekam

lagu, tarian, cerita dan wawancara.

Bagaimana untuk mendapatkan bunyi yang
anda inginkan

Rancang kebijakan program yang memenuhi
kebutuhan pendengar

Setelah anda pasti mengenai apa yang diminta oleh para
pendengar dari stasiun anda, anda dapat menentukan
tindakan untuk memenuhi harapan mereka.

Rancang jadwal yang memperkuat kebijakan itu
Anda harus menerjemahkan pendekatan program anda ke
dalam jadwal siaran harian yang menghormati keinginan
pendengar. Perhatikan perbedaan yang ada antara jadwal
tengah minggu dan akhir minggu. Bahas jadwal ini secara
cermat dengan staf dengan memberitahukan bagaimana
jadwal telah dirancang untuk memenuhi harapan pendengar.

Kembangkan gaya presentasi yang sesuai
Masing-masing presenter anda, kapanpun sepanjang hari itu,
harus memenuhi harapan pendengar anda. Mungkin perlu
mempertimbangkan alokasi staf dengan bakat khusus untuk
waktu tertentu dalam hari itu. Semua materi program harus
diaudisi (didengar) untuk memastikan bahwa cocok dan



175BUKU PEGANGAN UNTUK MANAJER RADIO

meningkatkan bunyi yang anda inginkan. Jika perlu, latihlah
orang untuk menyampaikan output yang anda cari.

Pastikan bahwa gaya yang dipilih dapat
dipertahankan

Ikuti terus siaran stasiun anda dan dengan pendengar
sehingga anda tahu apa yang dilakukan oleh stasiun anda
dan anda dapat menanggapi perubahan dalam permintaan
pendengar. Pujilah staf yang menyumbang bagi kebijakan
program dan beri koreksi kepada staf yang menyimpang dari
kebijakan ini.

Goroka, Papua New Guinea. Untuk alasan tertentu, Theodore
memainkan musik country dalam program musik choral. Saya

pergi ke studio untuk mengeluh. Ia membela diri serta
mengatakan bahwa ia memilih lagu-lagu country dengan tema
religius. “ Tetapi ini bukan lagu-lagu orang kita,” saya berkata.
“Ini lagu-lagu beberapa orang,” ia menjawab, dengan tolol. “

Kalau begitu supaya anda tahu apa yang diinginkan oleh
orang-orang, anda dapat membawa tim rekaman ke Bomai

(selatan),” saya berkata, dengan menyadari bahwa Theodore
benci berada di tempat manapun kecuali di kenyamanan

pondoknya. Saya yakin bahwa empat minggu bepergian akan
membuat dia larut dalam budaya orang kita.

Bagaimana  mengembangkan program
multi bahasa

Ketahui apa yang dibutuhkan —dan diinginkan—
oleh pendengar anda

Kelompok budaya berbeda mempunyai kebutuhan berbeda
akan informasi pada waktu yang berbeda dalam sehari
(misalnya masyarakat nelayan memerlukan informasi
mengenai kondisi laut pada larut malam hari atau pagi-pagi
sekali). Pastikan bahwa anda memenuhi kebutuhan ini
dengan program multi bahasa anda.
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Tentukan bagaimana menangani pendengar multi
bahasa anda

Ini ada beberapa pilihan. Mereka semua mempunyai tempat.
Anda dapat mengalokasikan hari-hari tertentu untuk
kelompok bahasa tertentu, sementara memastikan bahwa
informasi penting seperti berita, cuaca dan pengumuman
layanan masyarakat disiarkan dalam semua bahasa pada
waktu tertentu setiap hari. Anda dapat pula membagi setiap
hari ke dalam segmen untuk setiap kelompok bahasa tetapi
tetap menyiarkan informasi penting pada waktu tetap.
Mungkin anda dapat mencoba mengalokasikan waktu untuk
setiap bahasa dalam perbandingan kasar dengan jumlah
orang yang berbahasa itu.

Jaga agar ada kepastian mengenai waktu program
Sangatlah penting untuk memelihara kontinuitas sehingga
pendengar tahu kapan dapat mendengarkan program dalam
bahasanya masing-masing. Program dalam berbagai bahasa
(atau bahasa utama) pendengar anda harus diletakkan di
jadwal anda pada waktu yang sama setiap hari.

Pelihara keseimbangan yang wajar antara bahasa
Pastikan bahwa kelompok bahasa utama menerima lebih
banyak waktu siaran daripada bahasa yang lebih sedikit
pemakainya. Pikirkan baik-baik kuota agar anda berlaku adil
terhadap semua pendengar.

Sadarlah akan kemungkinan benturan budaya
Di beberapa negara dan kawasan terdapat isu kesukuan atau
budaya yang perlu kepekaan ketika mengembangkan
program. Misalnya, musik tradisional spiritual beberapa
kelompok tidak boleh dijadwalkan bersama musik kelompok
lain.

Kreatif dengan program ‘ yang harus didengar’
Dimana terdapat penyiaran penting yang anda ingin didengar
oleh semua pendengar anda —dan jika anda kurang sumber
daya untuk membuat program terpisah bagi masing-masing
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kelompok bahasa— cobalah campuran halus dari bahasa yang
berbeda pada satu program. Jika anda melakukan ini, ingat
agar jangan sekali-kali menyiar lebih dari kira-kira 30 detik
dalam satu bahasa. Dan bagi-bagi program itu dengan musik
yang digemari oleh semua kelompok bahasa. Program
demikian sukar untuk didengarkan - maka programmer harus
sangat kreatif.

Buat policy rekrutmen yang seimbang
Ketika mempekerjakan presenter dan jurnalis di stasiun anda,
usahakan untuk mendapat perwakilan yang seimbang dari
kelompok bahasa yang berbeda.



178 MANAJEMEN DETIK DEMI DETIK

19 • • • • • Stasiun

Bagaimana menghormati pendengar

Tergantung pada pendengar
Pendengar adalah alasan adanya stasiun radio anda.
Keberhasilan atau kegagalan stasiun ditentukan dari
bagaimana pendengar memandang stasiun anda dan
programnya. Anda harus tergantung pada pendengar dan
memperoleh kepercayaannya. Anda perlu memenuhi
kebutuhan pendengar dan menghormati pendapat dan nilai-
nilainya.

Perbaiki kesalahan; tarik kekeliruan
Bila anda membuat kesalahan besar di udara, anda harus
membuat koreksi (atau permintaan maaf). Dengan kata lain,
jika pendengar mendapat informasikan salah karena hal itu,
maka harus diperbaiki.

Berikan dua sisi dari setiap cerita
Pendengar akan menghargai keadilan dan ketidak
berpihakan. Selalu berikan kesempatan kepada pembicara
dengan sudut pandang berbeda pada isu penting manapun.
Biasanya terdapat “dua sisi untuk setiap cerita” dan  penting
bahwa stasiun radio anda memberi dua sisi dan tidak
menunjukkan keberpihakan. Reputasi untuk keadilan sangat
penting dalam memelihara kredibilitas stasiun anda dengan
semua sektor masyarakat yang anda liputi. Jagalah reputasi
itu baik-baik. Jangan memihak kepada satu pihak tertentu.
Ingat, ketidak berpihakan sama dengan kredibilitas.

Pahami penyensoran diri
Stasiun radio harus menunjukkan tanggung jawabnya untuk
menjamin bahwa materi yang tidak menyenangkan dan
menyinggung perasaan, tidak disiarkan. Perlu mempunyai
pengertian jelas mengenai apa yang dapat diterima oleh
pendengar dan perlu kepekaan terhadap hal ini. Buat program
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dengan hati-hati terutama bila anda tahu bahwa akan
didengar oleh anak-anak. Tunjukkan kepekaan ketika
melaporkan kecelakaan, kejahatan dan bencana sehingga
tidak menimbulkan kesedihan bagi korban. Jangan
membesarkan atau mengagungkan perilaku anti-sosial.
Ketahui bahwa, setiap saat, masyarakat akan mempercayai
bahwa stasiun radio anda menjunjung tinggi standarnya.
Jangan mengkhianati kepercayaan itu.

Jamin adanya akurasi setiap saat
Anda perlu menjamin bahwa informasi yang anda siarkan
itu akurat. Pendengar mengharapkan ini dan anda harus
berusaha menghormati kepercayaan yang mereka berikan.
Jika para pendengar tahu stasiun anda dapat diandalkan
untuk memberi gambaran yang benar dan fakta
sesungguhnya, mereka akan menganggap stasiun anda
sebagai otoritas dan menaruh kepercayaan kepadanya.
Ketepatan akan menciptakan kepercayaan. Jadi jelaskan
kepada semua jurnalis, presenter dan penulis anda bahwa
anda mengharapkan ketepatan setiap saat.

Layani keanekaragaman pendengar anda
Pendengar anda terdiri dari orang-orang yang berbeda. Orang
dari berbagai ras, warna kulit, latar belakang budaya dan
agama. Ada juga perbedaan pria dan wanita dan tua muda.
Ada orang cacat, penganggur, orang sakit di tempat tidur dan
orang yang mengasuh anak kecil. Keanekaragaman orang ini
merupakan pendengar anda. Tugas andalah untuk melayani
mereka semua.

Roma, Australia. Saya terbangun pukul 7 pagi dan
menghidupkan radio. Tak terdengar musik atau obrolan -

hanya bunyi jarum bolak balik di tempat pada akhir piringan.
Saya buru-buru berpakaian, loncat ke atas sepeda dan

mengayuh kira- kira satu mil ke stasiun radio. Penyiar tidur
lelap dengan kepalanya menumpang di atas mixer. Saya

menyuruhnya megemasi pakaiannya dan meninggalkan stasiun
hari itu juga.
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Bagaimana memulai stasiun baru

Atur fasilitas stasiun
Rencanakan dengan cermat dan aturlah semua fasilitas
stasiun, misalnya persediaan listrik, air, telpon, faks, kabel
darat, persediaan stasiun, perbankan, akunting, jasa
pembersih, pengaturan pengiriman, program, berita dsb.

Ujilah fasilitas
Uji semua fasilitas (studio, perlengkapan, pemancar) sebelum
memulai operasi.

 Cari personil dengan hati-hati
Berhati-hatilah untuk merekrut staf. Pastikan bahwa anda
memeriksa surat-surat semua pelamar dan menilai sikap serta
ketrampilannya. Pekerjakan orang-orang yang positif,
antusias, berdedikasi dengan pengalaman dan potensi untuk
melakukan pekerjaan dengan baik.

Rumuskan rencana dan kebijakan
Rumuskan rencana stasiun, kebijakan, pedoman dan
prosedur. Coba cakup semua situasi yang mungkin. Bagikan
dokumen ini kepada staf dan adakan pertemuan untuk
menjelaskannya.

Surveilah pendengar anda
Kenalilah pendengar secara menyeluruh untuk mengetahui
jenis program dan materi layanan yang mereka kehendaki.
Analisa gaya hidup mereka untuk menyusun jadwal program
yang sesuai dengan gaya hidup ini.

Temuilah tokoh masyarakat
Bertemulah dengan pimpinan masyarakat untuk membahas
program dan layanan masyarakat.

Temuilah media lain
Bertemu dengan media lain seperti surat kabar lokal, stasiun
televisi dan stasiun radio yang berdekatan. Bangunlah
hubungan kerja yang baik dengan manajer organisasi ini.
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Atur publisitas
Promosikan pembukaan stasiun dengan segala cara.

Pembukaan resmi
Aturlah pembukaan resmi berprofil tinggi dan undang tokoh
masyarakat, politikus dan media lain. Pastikan bahwa
terdapat kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembukaan stasiun anda.

Gaborone, Botswana. Stasiun itu bermula sebagai stasiun yang
sangat kecil dengan kurang dari sepuluh orang staf menyiarkan
dengan pemancar polisi bekas dari sel tua penjara pada lokasi

yang tidak strategis 70 kilometer sebelah selatan ibu kota.
Stasiun itu disebut ZND dan tak seorangpun mengetahui apa

kepanjangan dari huruf-huruf itu.

Pekerjaan apa saja yang diperlukan oleh
satu stasiun

Manajer stasiun
Itulah anda. Anda yang memimpin seluruh pertunjukan itu.

Manajer operasi
Orang kedua setelah manajer stasiun, manajer operasi
biasanya dianggap sebagai asisten manajer stasiun. Manajer
operasi membantu manajer stasiun dengan banyak tugas
yang rinci dan mempunyai pengetahuan mengenai semua
departemen. Ia mengawasi operasi stasiun sepenuhnya, yang
memungkinkan lebih banyak waktu bagi manajer stasiun
untuk  membuat rencana dan sebagainya.

Direktur program
Direktur program mengembangkan format program stasiun
dan memeliharanya. Ia biasanya menyewa dan mengelola
para penyiar dan staf presentasi siaran. Ia menyusun roster
staf untuk shift siaran. Ia mengurus perpustakaan musik
(kadang-kadang dibantu oleh direktur musik, sebuah posisi
opsional). Ia memantau stasiun secara tetap untuk menjamin
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konsistensi dan kualitas format. Ia menjamin bahwa stasiun
memenuhi standar dan peraturan. Ia mengarahkan secara
keseluruhan bidang berita dan peristiwa kini, melalui direktur
berita (opsional). Ia mengikuti trend yang mungkin
mempengaruhi pemrograman. Ia mengatur program dan riset
pendengar (kadang-kadang dengan petugas riset, posisi yang
opsional). Seringkali ia sendiri melakukan shift siaran.

Kepala teknik
Kepala teknik (atau teknisi) mengurus segi teknik dari stasiun.
Ia mengoperasikan stasiun menurut pedoman dan peraturan
teknik yang ditetapkan. Ia membeli, memelihara dan
memperbaiki perlengkapan. Ia memantau stasiun untuk
menjamin fidelitas sinyal. Ia memelihara studio dan pemancar.
Ia mendirikan dan mengawasi secara teknis siaran ke luar. Ia
bekerja sama erat dengan bagian program.

Manajer pemasaran
Manajer pemasaran mempunyai posisi yang bertanggung
jawab di dalam operasi iklan manapun. Ia mengawasi
pemasaran waktu siaran iklan, menghasilkan pemasukan
untuk stasiun. Ia menyewa dan mengawasi staf pemasaran.
Ia menetapkan target penjualan. Ia mengkoordinasi promosi
(kadang-kadang bersama dengan Manajer Promosi, posisi
yang opsional). Ia mengembangkan kartu tarif dan materi
pemasaran. Ia dapat bekerjasama dengan agen periklanan
dan perusahaan perwakilan pemasaran untuk menarik
pengiklan ke stasiun. Ia mengatur insentif dan acara dengan
klien. Ia sendiri biasanya aktif memasarkan waktu siaran.

Manajer produksi
Manajer produksi memimpin semua produksi program
stasiun. Pada operasi iklan, ia memproduksi semua iklan yang
direkam dan acara promosi. Ia biasanya seorang spesialis
rekaman multi-track yang kompeten. Pada stasiun yang lebih
kecil, penyiar biasanya bertanggung jawab atas produksinya
sendiri.
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Petugas jadwal/lalu lintas (traffic)
Pada operasi komersial, petugas jadwal atau lalu lintas (traffic)
bertanggung jawab untuk menjadwalkan semua iklan untuk
menjamin bahwa iklan disiarkan seperti yang telah diatur oleh
staf pemasaran.

Direktur berita
Direktur berita bertanggung jawab untuk program berita dan
peristiwa kini. Ia mengawasi pekerjaan jurnalis dan semua
buletin berita. Ia mengatur peliputan berita atas peristiwa
khusus. Ia mengorganisir penyediaan berita luar negeri dan
menunjuk koresponden (stringer) sesuai kebutuhan. Ia
bekerjasama erat dengan direktur program. Stasiun yang lebih
kecil mungkin tidak mempunyai direktur berita, tetapi
membuat perjanjian dengan surat kabar lokal, misalnya,
untuk penyediaan berita.

Direktur kreatif (chief copywriter)
Stasiun komersial mempekerjakan seorang direktur kreatif
untuk menulis dan mengawasi penulisan iklan. Direktur
kreatif bekerjasama erat dengan manajer pemasaran dan
perwakilan pemasaran untuk menjamin bahwa kampanye
pengiklan disiarkan sesuai kontrak. Ia mensupervisi pekerjaan
para copywriter (penulis naskah).

Direktur keuangan (akuntan)
Pada kegiatan komersial, direktur keuangan atau akuntan
mengawasi penagihan biaya iklan yang dibayar oleh klien dan
pengumpulan pemasukan  stasiun. Ia menyiapkan lembar
neraca, laporan keuangan dan anggaran, mengurus
pembayaran gaji staf dan pada umumnya melakukan urusan
keuangan dari stasiun.

Staf pendukung
Selain dari posisi eksekutif tersebut di atas, stasiun memerlukan
staf pendukung dalam hampir semua bidang. Tergantung
besarnya stasiun, jenis staf pendukung berikut diperlukan:
Penyiar (presenter), jurnalis, teknisi, copywriter, sekretaris/
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stenografer, resepsionis/penerima telpon, komentator olah
raga, ‘direktur layanan masyarakat’, tenaga pembukuan dan
staf kantor.

Staf lepas
Staf yang telah disebutkan adalah pegawai tetap. Anda
mungkin akan memerlukan tenaga lepas. Kategori dimana
staf lepas ini sering dipekerjakan adalah sebagai penyiar olah
raga, penyiar spesialis (khususnya untuk acara obrolan
interaktif, misalnya ahli taman, dokter hewan, dokter,
pengacara dan sebagainya), pembersih, teknisi dan penyiar
lepas.

Apa yang membuat roster yang baik

Roster adalah jadwal yang dikembangkan yang
menunjukkan berbagai shift sepanjang hari dan malam
dan nama-nama dari anggota staf yang bertugas pada
shift tersebut. Roster dapat digunakan untuk
mengumumkan shift, shift berita, shift teknik, kerja
produksi dan sebagainya.

Konsultasikan dengan orang yang bersangkutan
Sebelum membagi jadwal orang untuk berbagai shift,
berbicaralah dengan masing-masing anggota staf yang
bersangkutan dan jelaskan rencana roster anda kepada
mereka. Bersikaplah peka terhadap komitmen pribadi orang
setelah jam kerja dan usahakan untuk mengakomodasikan
ini dimana mungkin. Setelah membahas ini, mungkin perlu
untuk mengubah rencana roster agar sesuai dengan
permintaan beberapa anggota staf. Dengan melakukan ini,
akan terjamin adanya moril staf yang tinggi yang
menimbulkan kinerja sebaik mungkin dari para anggota staf.
Namun setiap saat anda harus mencoba menyesuaikan
penyiar secara individu dengan kebutuhan pendengar.
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Jadwalkan waktu shift yang wajar
Faktor penting dalam pembuatan roster adalah lamanya shift
siaran. Shift selama 3-4 jam dipergunakan oleh kebanyakan
stasiun. Konsentrasi seorang penyiar dapat beralih jika shift
terlalu lama. Jumlah jam siaran, tentunya, menentukan pola
dari roster anda. Jumlah staf presentasi anda juga mempunyai
pengaruh besar terhadap cara anda membuat roster.

Bagaimana membangun citra stasiun anda

Buat serangkaian spot
Buat serangkaian spot, semuanya dengan satu tema sentral
yang kuat dan jadwalkan dalam semua sesi sepanjang periode
paling sedikit satu atau dua minggu. Buatlah menjadi
kampanye saturasi benar-benar (20 - 30 spot sehari) sehingga
semua pendengar stasiun anda benar-benar sadar akan citra
yang anda proyeksikan.

Pertimbangkan jingle
Pertimbangkan membuat sebuah jingle yang menarik untuk
menyampaikan citra baru anda. Ini merupakan cara yang baik
untuk mengirim pesan anda, terutama jika anda ingin
mengubah format musik anda karena jingle itu dapat
mencerminkan perubahan tersebut.

Kembangkan dan buat logo
Logo visual harus mewakili karakter stasiun (misalnya
genderang atau kulit kerang untuk stasiun berita di negara
dimana instrumen ini dipakai untuk mengirim pesan). Logo
dapat pula sebagai bunyi - tetapi harus ada hubungan dengan
visual (misalnya tabuh genderang atau tiupan kulit kerang).
Logo harus dipakai pada setiap kesempatan.
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Bagaimana mempromosikan stasiun

Promosi-diri sebuah stasiun adalah bentuk penyebaran
informasi dan hubungan masyarakat yang perlu. Di
lingkungan geografis yang kecil, sebuah stasiun
biasanya mengembangkan loyalitas tinggi dari para
pendengar. Namun ini bukan hanya masalah
mengembangkan suatu hubungan; tetapi
memperbaikinya. Stasiun radio harus tetap mengikuti
selera dan sikap yang berubah-ubah.

Terbitkan pedoman program
Kebanyakan surat kabar akan menerbitkan pedoman
program radio. Tetapi jika anda dapat membuat pedoman
ini lebih efektif daripada yang lainnya - atau mendorong surat
kabar untuk menerbitkan artikel singkat mengenai program
terbaik anda - anda dapat membuat pedoman anda tampak
berbeda dan lebih menarik.

Para penyiar saling mempromosikan
Penyiar harus mempromosikan penyiar berikutnya di udara
jauh sebelum mulainya shift. Setiap referensi dari seorang
presenter harus terdengar meyakinkan.

Gunakan identifikasi (ID) yang bersemangat dan
menarik

Anda kemungkinan memproduksi ID stasiun dan promo
secara in-house. Tetapi anda harus mempertimbangkan
kemungkinan promo sekali-sekali yang dibuat oleh
perusahaan produksi menggunakan teknologi dan ide yang
mutakhir. Hasilnya mungkin akan mengilhami ide dan teknik
yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh stasiun anda
menggunakan sumber dayanya sendiri.

Gunakan promosi yang cocok
Pastikan bahwa kontes dan event promosi lain sesuai dengan
pemrograman dan citra stasiun. Adalah penting bahwa
program atau segmen promosi yang spesifik melengkapi log
harian anda dan masuk ke dalam format stasiun anda.
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Bagaimana mempromosikan peristiwa
khusus

Jalankan kampanye pointer
Promosikan event khusus dengan menjalankan kampanye
pengumuman —sekitar 30 spot— selama minggi sebelumnya.
Intensifkan jumlah spot dalam dua hari sebelum event itu
berlangsung. Siarkan pointer itu dalam semua program ,
dengan memastikan bahwa pointer itu mendapat peliputan
baik pada jam-jam puncak mendengar.

Beli ruang iklan di surat kabar
Jika ada anggarannya, pasanglah satu iklan pers atau lebih
untuk mempromosikan siaran khusus dari event yang penting.
Anda mungkin dapat membuat contra deal dengan koran
lokal (berikan kepada mereka beberapa spot siaran sebagai
ganti promosi yang mereka berikan).

Adakan wawancara yang relevan
Wawancara dengan penyelenggara event atau tokoh yang
terlibat dapat memberi promosi awal untuk siaran.

Bagaimana menjalankan perpustakaan

Ketahui ketiga jenis perpustakaan
Ada tiga jenis perpustakaan di stasiun radio: perpustakaan
musik; perpustakaan suara dan produksi, dan perpustakaan
buku. Perpustakaan musik mengandung compact disc, pita
kaset, cartridge dan piringan hitam. Perpustakaan suara dan
produksi mengandung efek suara dan materi lain untuk
membuat dokumenter, drama, iklan atau promosi atau
pointer. Perpustakaan buku mengandung referensi dan bahan
pelatihan untuk stasiun.

Pastikan bahwa perpustakaan dipelihara
Ingat bahwa pita audio menurun kualitasnya seiring waktu,
dihapus oleh medan magnet bumi dan oleh lingkungan
stasiun dimana ada medan magnet buatan. Kondisi yang
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sangat kering tidak baik untuk pita, dapat menyebabkan
kerapuhan dan putusnya pita. Lingkungan yang terlampau
lembab mengakibatkan tumbuhnya jamur pada permukaan
pita. Peringatan ini berlaku pula terhadap pita audio digital
selain kaset, cartridge dan pita gulungan. Pastikan bahwa
compact disc disimpan dalam selubung pelindungnya.
Didiklah presenter anda, terutama yang baru, untuk
memelihara CD. Goresan dapat menyebabkan salah jalur dan
pindah jalur. Jaga pula bagian perpustakaan anda yang berisi
materi arsip - audio, naskah dan materi lain yang disimpan
karena makna sejarahnya.

Tugaskan seseorang untuk mengurus perpustakaan
Anda biasanya akan mendapatkan seorang anggota staf yang
mempunyai minat dalam salah satu perpustakaan stasiun dan
berkeinginan untuk memelihara dan mengembangkannya.
Beberapa stasiun mempekerjakan  orang-orang untuk bekerja
paruh waktu, terutama jika stasiun akan mengganti sistem
katalog dari, misalnya , indeks kartu ke komputer. Penting
bagi anda untuk mengetahui bahwa harus ada seseorang
yang bertanggung jawab atas perpustakaan.

Kembangkan sistem katalog yang baik
Sistem katalog yang baik adalah cara apapun untuk meng-
indeks buku, rekaman dan materi lain sehingga orang dapat
mudah mencari apa yang diinginkannya . Kini, komputer
memberi cara yang efisien untuk membuat katalog yaitu
katalog yang mudah ditambah dan mudah diubah.

Investasi dalam buku yang baik tentang radio
Banyak buku bagus mengenai penyiaran radio yang meliputi
berbagai aspek termasuk presentasi, jurnalisme, copywriter,
produksi, pewawancaraan dan sebagainya. Pilihlah saja buku-
buku yang sesuai dengan kebutuhan staf anda. Anjurkan
kepada staf anda agar merujuk kepada buku itu untuk
mendapat ide, menambah ketrampilannya dan memperluas
wawasan penyiarannya.
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Dapatkan buku referensi
Banyak tersedia buku-buku referensi dan mereka semua
merupakan sumber yang baik. Perpustakaan referensi anda
harus mengandung sedikitnya ensiklopedi umum, kamus,
thesaurus dan atlas. Buku referensi lainnya yang baik mungkin
terdiri dari kompendium musik populer, almanak yang berisi
informasi penting mengenai negara-negara yang berbeda,
katalog berisi detail kontak untuk semua badan pemerintah
atau berbagai jurnal profesi.

Kembangkan perpustakaan produksi
Terdapat efek suara  sangat baik dan perpustakaan musik
produksi yang tersedia pada CD tetapi harganya sangat
mahal. Jangan membeli perpustakaan produksi yang dibeli
oleh stasiun lain di wilayah geografis anda. Jika anda lakukan
ini, stasiun anda akan terdengar sama seperti stasiun yang
lain itu. Untuk melestarikan identitas anda, telponlah rekan
anda di stasiun lain dan tanyakan apa yang mereka pakai.
Lalu beli sesuatu yang lain setelah mengaudisi CD sampel
yang biasanya tersedia.

Bagaimana mendirikan arsip yang efektif

Tentukan apa yang baik untuk disimpan
Tentukan materi apa yang sebaiknya disimpan (misalnya
peristiwa penting yang direkam, wawancara penting, saat-
saat menentukan dalam sejarah stasiun, dokumenter dan
semua jenis program yang baik).

Pilihlah teknologi tepat guna
Sistem Mini Disk adalah contoh teknologi yang
memungkinkan materi disimpan menggunakan tempat
minimum dan dalam format permanen.

Masukkan semua materi dalam indeks
Pastikan untuk mengindeks semua materi yang diarsip.
Simpan semua materi asli di dalam arsip, dengan hanya
mengizinkan salinannya untuk dipinjam.
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Armidale, Australia. Perpustakaan piringan adalah tempat
yang paling digemari oleh staf kami. Hangat di waktu musim
dingin, suasana hidup karena musik dan penuh orang-orang
riang yang ingin bertukar gosip dan pendapat mengenai lagu

rock terbaru. Kami terpaksa melarang merokok di dalam ketika
kami menemukan getah cannabis menyumbat jalur vinyl dari

beberapa LP favorit kami.
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20 • • • • • Produksi & Presentasi

Bagaimana menemukan dan mengarahkan
pemilik bakat (talent)

Gunakan staf anda sendiri
Cobalah anggota staf anda sebagai pemeran dalam iklan.
Beberapa penyiar adalah aktor yang baik dan dapat
menyuarakan berbagai suara dan aksen. Yang lainnya
mampu membaca iklan ‘bicara langsung’. Anda juga harus
mencoba orang lain di stasiun —resepsionis, penulis naskah,
klerk, staf pemasaran. Seringkali akan muncul bakat-bakat
terpendam. Dan anda akan mendapatkan anggota staf yang
lebih bahagia. Mereka akan merasa lebih terlibat dalam
pemrograman stasiun.

Gunakan aktor lokal
Di kota besar anda mempunyai akses ke aktor profesional dan
voice-over radio. Tetapi bahkan kota kecil dan desa
mempunyai kelompok teater amatir. Aktor di kelompok ini
sering merupakan bakat radio yang baik untuk iklan. Cobalah
mereka. Anda mungkin dapat membayarnya melalui contra
deal, yaitu dengan mempromosikan mereka untuk produksi
berikutnya sebagai ganti memakai bakat mereka sebagai aktor
radio.

Berikan pengarahan untuk aktor
Penulis naskah iklan harus menyutradarai iklannya sendiri.
Aktor mencari penyutradaraan yang kuat dan akan
menanggapi saran untuk membaca naskah yang anda tulis.
Jangan takut untuk meminta aktor menyampaikan  dan
memainkan perannya dengan cara yang dimaksud oleh anda
sebagai penulis. Tetapi anda harus mengarahkan secara tegas,
bukan ragu-ragu, agar para aktor mempunyai ide yang jelas
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apa tepatnya yang anda minta. Kadang-kadang anda
mendapatkan aktor yang membuat saran untuk memperbaiki
iklan - jika demikian, terimalah.

Bagaimana memproduksi iklan

Tim produksi
Umumnya terdapat dua orang di dalam tim produksi -
sutradara dan sound engineer. Kadang-kadang satu orang
dapat melakukan kedua tugas itu. Sutradara biasanya orang
yang menulis naskah dan orang yang memberitahu para talent
(aktor dan penyiar) apa yang harus dilakukan dan bagaimana
membaca naskahnya. Sound engineer bertanggung jawab
untuk proses rekaman sebenarnya dan penyisipan musik yang
ada dan efek suara. Orang ini juga bertanggung jawab untuk
keseluruhan kualitas suara termasuk hal-hal seperti
keseimbangan dan level suara.

Buat suasana agar para talent merasa santai
Sutradara harus mulai dengan membuat santai orang-orang
yang terlibat dalam sesi perekaman dan membuat mereka
merasa nyaman. Jika mereka rileks, mereka dapat memberikan
yang terbaik. Bercakap-cakaplah dengan mereka. Mungkin
menceritakan lelucon. Tawarkan segelas air.

Lakukan beberapa rekaman, jika perlu
Selalu upayakan untuk mencapai kesempurnaan. Jangan puas
dengan “hampir baik adalah cukup baik”. Lakukan beberapa
kali rekaman, jika perlu, sampai iklan itu mencapai apa yang
anda inginkan.

Terimalah saran
Bersiaplah untuk mendengarkan saran dari aktor atau
engineer dan terimalah jika saran itu baik.
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Bagaimana menilai presenter

Pantaulah presenter anda
Anda perlu memantau performa para presenter anda untuk
alasan yang konstruktif, seperti membuat penilaian untuk
promosi mereka atau mengamati kesesuaian mereka untuk
shift siaran khusus. Pemantauan biasanya dilakukan di kantor
anda (atau di rumah atau di mobil anda), tetapi ada
manfaatnya untuk mengunjungi studio presentasi dari waktu
ke waktu untuk mengamati orang-orang bekerja ketika shift-
siaran. Perhitungkan pengalaman masing-masing orang yang
anda nilai pekerjaannya agar harapan anda realistis. Koreksi
kebiasaan buruk di luar waktu shift, jangan sekali-sekali di
depan staf dan jangan ketika siaran (kecuali betul-betul ada
bencana) dan bersiaplah untuk memperagakan sendiri teknik
yang efektif.

Nilailah kesesuaian presenter
Presenter tertentu ideal untuk shift siaran tertentu tetapi tidak
untuk shift siaran yang lain. Sebarkan orang-orang anda
dengan baik dan perhitungkan ini di dalam rekrutmen dan
seleksi. Jika anda kehilangan seorang presenter, anda harus
merekrut orang lain untuk shift siaran tertentu.

Perhatikan bagaimana persiapan presenter
Seorang presenter harus mempunyai cukup waktu untuk
mempersiapkan sebuah shift siaran. Ini biasanya meliputi
memeriksa, mengumpulkan dan mengatur program sesuai
dengan lembar log stasiun atau  running order presenter itu
sendiri. Juga termasuk berbicara dengan presenter sebelumnya
untuk menjamin adanya kontinuitas. Dengarkan aliran acara
itu, perhatikan titik rawan dan bantu presenter anda
memperbaikinya. Banyak masalah timbul akibat kurangnya
persiapan.

Nilailah bagaimana presenter berkomunikasi
Anda ingin presenter anda terdengar santai, ramah, sungguh-
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sungguh dan senang. Untuk menjadi sahabat tiap-tiap
pendengar. Evaluasi orang-orang anda menurut kriteria ini.

Nilailah efisiensi presenter
Evaluasi performa ini memerlukan kunjungan ke studio.
Presenter yang baik menggunakan mixer dan perlengkapan
lain seperti seorang musisi virtuoso. Periksa adanya salah
penempatan mikrofon, masalah timing (terutama live network
feed), kesulitan cueing, penanganan kasar dari perlengkapan
dan sebagainya. Berhentinya siaran (tidak ada suara) sering
merupakan tanda bahwa sesuatu perlu diperbaiki secara
operasional.

Evaluasi suara presenter
Presenter kadang-kadang menggunakan suaranya dengan
tidak benar. Dengarkan penyiar, terutama menjelang akhir
shift siaran. Jika ada tanda-tanda kelelahan, atau kualitas
suara yang menurun, ada sesuatu yang salah dengan teknik
produksi suara orang itu. Beberapa orang laki-laki mencoba
membuat suaranya lebih dalam daripada sebenarnya, yang
tentunya memaksakannya. Doronglah penyiar untuk menjadi
diri mereka sendiri.

Tarawa, Kiribati. ‘Presenter’ pertama adalah operator tilgram
di pulau-pulau luar. Mereka menerima pesan mingguan dalam
kode Morse dari Tarawa. Penduduk pulau itu yang ingin tahu

akan menuju ke gubuk radio, serta duduk bersila di pasir.
Operator kemudian membaca kode sinyal Morse dan membagi
informasi dengan mereka. Penduduk pulau itu lalu pulang ke

desanya dan menyebarkan berita.

Bagaimana menjalankan program layanan
masyarakat

Ada rasa keterlibatan
Jarang ada kewajiban resmi bagi stasiun radio untuk memberi
waktu bagi organisasi layanan masyarakat. Tetapi kebanyakan
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penyiar mempunyai tanggung jawab moral dan
membanggakan diri mengenai sejarah keterlibatan mereka
dalam masyarakat. Tuntutan akan waktu siaran yang kosong
umumnya melebihi kemungkinan pasokan, jadi perlu ada
pedoman yang jelas dan tegas yang diterapkan secara
konsisten.

Nyatakan policy stasiun anda
Anda akan didekati oleh perwakilan dari organisasi
masyarakat yang meminta waktu di udara untuk menyiarkan
pesan. Kebijakan anda perlu menentukan permintaan waktu
mana yang dapat dipenuhi dan mana yang tidak dapat. Apa,
misalnya, kebijakan anda mengenai permohonan untuk
sumbangan dari pendengar anda?

Didiklah perwakilan kelompok masyarakat
Akan menyita waktu jika anda harus mengajarkan teknik
radio ke setiap orang yang  meminta waktu siaran untuk
program layanan masyarakat . Anda dapat menerbitkan
panduan singkat mengenai pemrograman layanan
masyarakat. Dalam panduan ini, anda dapat menggariskan
kebijakan layanan masyarakat anda, dan menunjukkan
program mana tersedia serta cara-cara perwakilan masing-
masing kelompok dapat memperoleh kerjasama dari stasiun
anda. Anda dapat menyediakan pula daftar hal-hal yang boleh
dilakukan dan yang tidak boleh, dan saran untuk menindak
lanjuti kerjasama stasiun.

Menyediakan pembicara untuk pertemuan kelompok
layanan masyarakat

Anda, atau seorang anggota staf anda, dapat mempelajari
detail dari organisasi layanan masyarakat, dan mereka dapat
belajar dari anda. Proses komunikasi dua arah ini lama
kelamaan akan mengakibatkan hubungan yang lancar antara
stasiun anda dan berbagai organisasi layanan masyarakat.



196 MANAJEMEN DETIK DEMI DETIK

21 • • • • • Periklanan: Penulisan

Bagaimana menulis iklan yang jujur

Pastikan bahwa tidak melanggar hukum
Semua iklan harus memenuhi undang-undang dan peraturan
dan tidak boleh mendorong terjadinya pelanggaran hukum
atau mendukung perilaku yang berbahaya atau tidak
bijaksana. Semua jaminan dan janji yang disebutkan harus
sesuai hukum dan jujur.

Pastikan kebenarannya
Semua pengiklanan harus jujur dan tidak menyesatkan . Jika
iklan mengandung informasi ilmiah, statistik atau riset lain,
informasi ini harus digambarkan secara akurat.

Bedakan iklan dari program
Semua iklan harus dapat dibedakan dengan jelas sehingga
pendengar tidak mencampur adukkan iklan dengan berita,
pengumuman layanan masyarakat atau materi program.
Pendengar tidak boleh ditipu untuk percaya bahwa sesuatu
itu lain dari yang sebenarnya.

Jaga keadilan
Iklan tidak boleh menyerang produk, jasa atau pesaing secara
tidak adil atau menyesatkan. Stasiun radio anda harus adil
terhadap semua bisnis dan produsen. Ingat bahwa suatu hari
mereka mungkin menjadi pengiklan potensial di stasiun anda.

Pastikan bahwa testimonial (pengakuan) jujur
Testimonial adalah rekomendasi oleh orang yang telah
menggunakan produk atau jasa dan ingin mengumumkannya.
Jika dipakai dalam iklan, apa yang dikatakan harus
mencerminkan secara jujur perasaan orang yang berbicara.
Peraturan yang berlaku bagi iklan harus berlaku pula bagi
testimonial. Testimonial yang dipakai dalam iklan radio harus
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didukung oleh salinan yang ditandatangani dan disimpan di
stasiun radio atau agen periklanan.

Hormati kepercayaan orang
Iklan harus menghormati kepercayaan orang-orang di
lingkungan anda. Jangan mengeksploitasi kecemasan orang
atau takhayul mereka untuk menjual sesuatu. Semua iklan
harus menghindari tata cara demikian.

Dacca, Bangladesh. Hungerford memberitahu para penyiar
pertanian bahwa mereka harus ingat bahwa pendengar radio

mendapat informasi hanya melalui suara manusia. “Para
pendengar tidak mempunyai perasaan netral tentang penyiar
yang berbicara kepada mereka, sama halnya seperti perasaan
mereka terhadap guru, Imam atau sahabat karib. Penyiar itu

bukan mesin atau kata-kata di atas kertas. Pendengar
menerjemahkan lebih dari sekedar fakta. Pendengar

menginterpretasi seluruh suara.

Bagaimana mengembangkan gaya menulis
yang baik

Tulislah untuk suara dan telinga
Tulis dengan gaya percakapan. Dengan kata lain, dengan cara
anda berbicara. Penulisan bagus untuk radio menggunakan
irama dan kata-kata bahasa sehari-hari.

Kembangkan sikap “anda”
Radio adalah media satu lawan satu yang intim. Selalu tujukan
ke satu orang. Tulislah seperti anda menulis ke kawan baik.
Ucapan “semua orang di sana” bukan bahasa radio yang baik.
Tulis dan berbicara ke satu orang. Sering-sering gunakan kata
“anda”. Ini akan membangun keakraban dengan pendengar.

Tulislah untuk saat ini
Hindari menulis untuk masa lalu. Radio adalah masa kini,
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bukan sejarah. Gunakan bahasa yang mengisyaratkan bahwa
terjadinya sekarang ini.

Gunakan orisinalitas
Gunakan kata-kata dan bahasa dengan cara yang segar dan
orisinil.

 Tulislah secara visual
Radio pernah dikatakan sebagai “teater dari pikiran” (theatre
of mind). Ketika menulis untuk radio, nyatakan diri anda se-
visual mungkin. Ciptakan gambar berwarna-warni di pikiran
pendengar dan emosi yang kuat di hati mereka. Radio dapat
menjadi medium yang jauh lebih ‘visual’ daripada televisi
karena kuatnya daya imajinasi.

Bagaimana mengembangkan copy brief

Ketahuilah maksud dari copy brief
Sebuah copy brief yang baik seharusnya menjawab
pertanyaan berikut: (a) Apa yang kita jual? (b) Kepada siapa
kita jual? (c) Mengapa mereka akan membeli produk atau jasa
ini ?

Definisikan masalah pokok
Apakah masalah pokok yang harus dipecahkan oleh iklan
itu?  Mungkin bahwa produk lain lebih dikenal. Atau bahwa
pengiklan mempunyai lokasi geografis yang kurang
menguntungkan daripada pesaingnya. Atau mungkin bahwa
produk itu lebih mahal daripada produk pesaingnya.

Tentukan sebab dari masalah itu
Mengapa terdapat masalah ini? Anda harus meminta kepada
pengiklan untuk menjelaskan masalahnya dan memberikan
latar belakang dan sebabnya.

Jelaskan janji utamanya
Pengiklan harus menjelaskan janji yang dibuat kepada
konsumen yang membeli produk atau menggunakan jasa itu.
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Apa keuntungan pokok bagi konsumen? Apa alasannya untuk
membuat janji ini ?

Jelaskan janji sekunder
Apakah ada janji sekunder yang dapat dibuat oleh pengiklan
mengenai produk atau jasa itu ? Apa alasannya sehingga janji
ini dapat dibuat?

Masukkan apa yang harus dimasukkan
Adakah hal lain yang harus termasuk di dalam iklan? Ini
mungkin berupa slogan, logo musik, bantahan atau mungkin
batas waktu atau tanggal kadaluwarsa.

Bagaimana cara memproduksi
pengumuman layanan masyarakat

Setiap stasiun radio mempunyai kewajiban terhadap
masyarakat sekitarnya untuk mencoba memperbaiki
kondisi sosial. Radio dapat berpengaruh besar —dan
pemimpin— dalam perbaikan sosial. Penyiaran
pengumuman layanan masyarakat adalah cara yang
efektif untuk mendukung kampanye pendidikan dan
kampanye lain untuk topik seperti persatuan nasional,
keluarga berencana, HIV dan AIDS, persediaan air,
budidaya tanaman, pemberantasan nyamuk dan
banyak isu lain.

Tentukan isu-isu yang penting
Tentukan isu nasional, regional atau lokal yang memerlukan
dukungan dari siaran radio. Anda mungkin tidak dapat
melakukan terlalu banyak pada suatu waktu. Mungkin anda
hanya akan mendapat kesempatan untuk memusatkan pada
satu atau dua isu penting saja pada satu saat.

Bahaslah isu itu dengan organisasi lain
Hubungi berbagai organisasi pemerintah, sosial dan organisasi
lain yang mempunyai pengertian yang baik mengenai isu
tersebut dan himpunlah informasi dari mereka.



200 MANAJEMEN DETIK DEMI DETIK

Tentukan siapa yang akan menyampaikannya
Pertimbangkan untuk menggunakan suara beberapa pejabat
untuk menyampaikan pengumuman di udara. Mereka
kemungkinan perlu latihan dan pengulangan.

Tulislah serangkaian pengumuman
Tuliskan konsep dari naskah pengumuman, baik untuk
rekaman awal atau untuk dibaca langsung (live) di udara.
Biarkan organisasi yang anda konsultasikan memeriksa dan
meng-edit naskah itu agar dikoreksi. Batasi waktu
pengumuman itu - seprti 30 detik atau 60 detik. Tuliskan
dalam gaya percakapan menggunakan prinsip-prinsip yang
telah dibahas sebelumnya dalam bab ini. Setiap pengumuman
harus menangani aspek yang berlainan dari isu itu.

Periksalah kebenarannya
Sebelum menyiarkan pengumuman, mintalah kepada
organisasi yang bersangkutan untuk memeriksanya agar
informasi disampaikan secara benar.

Jadwalkan kampanye
Jadwalkan kampanye dengan cara yang sama seperti untuk
iklan komersial. Pastikan bahwa pengumuman dijadwalkan
untuk disiarkan pada seluruh shift, sesi dan program.

Beritahu kepada organisasi itu apa yang
anda lakukan

Ada baiknya untuk memberitahukan ke berbagai organisasi
itu berapa pengumuman anda siarkan untuk mereka setiap
bulan. Meskipun pengumumannya tidak dipungut biaya,
beberapa stasiun menunjukkan nilai uangnya dalam invoice
setiap bulan dengan kata-kata TANPA BIAYA dalam huruf
besar.
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Apa cara terbaik untuk menata letak
naskah

Pastikan bahwa naskah itu ‘diketik sempurna’
Naskah harus diketik sempurna, yaitu tidak ada perubahan
atau penghapusan. Naskah yang tidak diketik sempurna
dapat dengan mudah menyebabkan penyiar untuk salah
bicara .

Sisakan marjin yang lebar
Sisakan pingiran lebar (kira-kira 3 sentimeter) di sisi kiri dan
kanan halaman itu. Ini akan memudahkan untuk membaca
naskah, karena mata tidak harus bergerak terlalu jauh dari
kiri ke kanan. Juga, hal ini menyisakan tempat bagi catatan
yang ingin dibuat oleh penyiar, aktor atau sutradara.

Spasi dobel dengan ketikan huruf kecil
Naskah harus berspasi dobel. Ini membuatnya lebih mudah
dibaca dan menyisakan tempat untuk penggantian-
penggantian. Naskah harus diketik seperti pada halaman ini
tetapi dengan nama KLIEN dan PRODUK dalam huruf besar.
Huruf kecil lebih mudah untuk dibaca oleh mata dan kita tidak
biasa membaca banyak huruf besar yang saling digabung.
Dengan menuliskan nama klien dan produk dalam huruf
besar, kita membuatnya mencolok agar penyiar siap untuk
memberi penekanan kepadanya.

Gunakan tanda baca radio
Naskah dimaksudkan untuk diucapkan, jadi anda perlu
memakai ‘tanda baca radio’ - tanda baca untuk suara. Anda
dapat mengganti beberapa koma dengan tiga atau empat titik
(...) atau garis pendek (—) untuk menunjukkan tempat
berhenti, misalnya, “Anda akan menyukai teh kami ... rasanya
segar!” Anda dapat memasukkan garis miring (/) untuk
menunjukkan dimana harus menarik napas.

Gunakan bahasa percakapan
Naskah radio telah dijelaskan sebagai “gudang percakapan”.
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Pastikan bahwa naskah radio ditulis dalam gaya percakapan.
Dan pilihlah kata-kata sederhana yang biasa dipakai dalam
percakapan.

Sediakan judul yang jelas untuk naskah
Semua naskah harus diberi judul yang dirinci seperti ini.
‘Nomer kunci’ diberikan oleh copywriter untuk
mengidentifikasi setiap iklan. Biasanya diberi inisial klien (CP.),
lama atau panjang iklan (30) dan nomer yang diberikan
kepada iklan tertentu itu dalam seri yang telah diberikan (2),
kedua dalam seri.

Klien : Colombo Park Traders
Panjang : 30 Detik
No. Kunci : CP/30/2
Tanggal : 5/11/95

Bagaimana menstruktur sebuah iklan

Singkatan AIDA dapat dipakai untuk membantu anda
menstruktur sebuah iklan. AIDA adalah singkatan
untuk Attention (Perhatian), Interest (Minat), Desire
(Keinginan), Action (Tindakan).

Raihlah perhatian pendengar
Mulailah dengan mendapatkan perhatian pendengar.
Pembukaan iklan harus menawan dan menarik perhatian.

Pertahankan minat pendengar
Anda kemudian harus mempertahankan minat pendengar
dengan menguraikan manfaat yang akan diperoleh dari
produk atau jasa itu.

Ciptakan keinginan
Ciptakan keinginan dalam pikiran pendengar untuk membeli
(atau setidaknya melihat-lihat) produk atau jasa yang
diiklankan.
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Buat panggilan untuk bertindak
Akhiri dengan panggilan untuk bertindak. Sarankan
pendengar untuk mengunjungi toko, melihat produk,
mencoba jasanya atau menelpon pengiklan.

Bagaimana menjual manfaatnya

Ubahlah ciri menjadi manfaat
Selalu cari sebabnya orang ingin membeli sebuah produk atau
menggunakan jasa, misalnya anda tidak membeli kasur
karena mempunyai pegas gulungan dalam, anda membelinya
untuk dapat tidur nyenyak di waktu malam hari. Itulah
manfaat yang anda peroleh dari karakteristik pegas gulungan
dalam. Dibawah ada beberapa fitur yang tipikal yang
dikonversi menjadi manfaat :

KARAKTERISTIK KEUNTUNGAN
Ban radial steel belted Berkendara dengan aman di

waktu hujan
Restoran kelas atas Bersantap malam diluar dengan

hidangan lezat
Power steering Mudah memarkir dan

memanuver mobil anda
Lemari es enamel bakar Penampilan bagus dan tidak

berkarat

Konversikan manfaat ke dalam naskah yang dapat
dipakai

Selalu cari manfaat utama yang akan diperoleh dari sebuah
produk atau jasa dan bicarakan hal itu dalam iklan anda.
Berkonsentrasi pada satu, atau paling banyak, dua manfaat
utama dalam setiap iklan. Jangan menyebutkan banyak
karakteristik yang akan membingungkan pendengar.
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Posisikan iklan
Posisikan iklan anda dalam time slot yang lebih mungkin
mencapai audiens yang dituju. Jadwalkan iklan itu untuk
waktu-waktu ketika pembeli potensial dari produk atau
pengguna jasa itu akan mendengarkan.

Sebutkan produk itu paling sedikit tiga kali
Pendengar radio tidak dapat membaca kembali iklan anda
seperti iklan surat kabar. Jadi anda perlu menekankan nama
produk itu dalam pikiran pendengar. Tiga kali disebutkan
dalam sebuah iklan dianggap memadai tetapi tidak ada
aturan ketat. Kadang-kadang, khususnya untuk jingle musik,
nama klien dapat disebutkan lebih dari tiga kali. Tetapi juga,
dalam jenis iklan tertentu anda dapat membangun keinginan
untuk tahu dan memberi nama klien atau produk hanya sekali
pada akhir iklan. Pada umumnya, tiga kali penyebutan sudah
memadai.

Perkuat dengan pemasaran
Anda juga dapat memperkuat keefektifan iklan dengan
kegiatan pemasaran lainnya seperti promosi, kontes, peragaan
dan sebagainya.

Berapa lama iklan harus diputar

15 detik memberi peringatan
Spot singkat dapat menempatkan nama pengiklan di depan
publik dengan murah biayanya. Tetapi tidak banyak waktu
untuk menjual produk atau jasa. Iklan sesingkat ini biasanya
digunakan bersama dengan iklan yang lebih panjang.

30 detik adalah panjang yang lazim
Iklan 30 detik pada umumnya dapat menyampaikan pesan
pemasaran yang efektif untuk kebanyakan produk dan jasa.
Jika suatu produk atau jasa memiliki sejumlah karakteristik
yang harus diiklankan, rangkaian tiga iklan atau lebih selama
30 detik dapat dipakai untuk meliputi semua karakteristik itu.
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60 detik memberi gambaran yang lebih
menyeluruh

Di beberapa negara, disukai iklan sepanjang 60 detik. Iklan
ini memberi gambaran lebih lengkap dan berguna untuk iklan
yang perlu mengisahkan sebuah perusahaan besar atau untuk
iklan ‘pendidikan’ dimana anda perlu menyampaikan
perubahan penting dalam cara kerja pemerintah atau tentang
penyakit atau tindakan pencegahan hama.

Tuliskan jumlah kata yang benar
Pedoman yang baik bagi copywriter adalah menulis pada laju
bicara 150 kata per menit. Ini adalah standar yang diakui di
kebanyakan negara berbahasa Inggris.

  PANJANG IKLAN       JUMLAH KATA MAKSIMUM
10 detik 25
15 detik 38
20 detik 50
30 detik 75
45 detik 110
60 detik 150

Perhitungan kata ini adalah pedoman. Jika iklan juga
mengandung musik dan efek suara, jumlah kata dengan
sendirinya akan berkurang . Percobaan sebenarnya adalah
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membaca iklan.
Waktu ini tidak boleh melampaui lama maksimum dan tidak
kurang dari sedetik lebih singkat dari panjang yang dimaksud.
(Kalau tidak ,akan terdapat kekosongan siaran maupun
pendengar yang kesal.)



206 MANAJEMEN DETIK DEMI DETIK

22 • • • • • Periklanan: Produksi

Jenis iklan apa

Tetapkan panjangnya
Panjang atau lama iklan biasanya 15 detik, 30 detik, 45 detik
atau 60 detik. Misalnya, panjang yang paling lazim di
Australia adalah 30 detik; di Amerika 60 detik.

Tentukan gaya
Selain dari panjang yang berbeda, iklan dapat ditulis dalam
gaya yang berbeda. (1) Dibaca langsung. Pesan iklan yang
dibaca oleh satu suara tanpa alat, musik atau efek suara. (2)
Didramatisir. Iklan yang didramatisir memakai baik “sepotong
kehidupan nyata” atau situasi khayal. Jenis ini memakai
dialog atau percakapan antara dua tokoh atau lebih untuk
menjual produk atau jasa. Iklan ini dapat juga memakai musik
dan efek suara untuk memperkuat skenario dan menambah
realisme. (3) Jingle . Akhirnya, ada jingle lagu dimana pesan
iklan disampaikan melalui lagu. Semua gaya dapat serius atau
menggunakan humor (atau bisa juga emosi lain).

Kembangkan paket iklan
Paket adalah kelompok iklan yang dijadwalkan melalui
semua program untuk mencoba menangkap sebagian besar
pendengar. Ini juga disebut ‘kampanye saturasi’. Misalnya,
30 kali dimainkan iklan 30 detik yang sama selama masa satu
minggu merupakan paket yang tipikal. Paket dapat
menekankan waktu tertentu dalam hari itu tergantung pada
kebutuhan pengiklan.

Bagaimana caranya menggunakan musik
dan efek bunyi

Gunakan musik untuk satu tujuan
Jangan menggunakan musik demi musik itu sendiri atau
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karena anda kebetulan menyukainya. Musik dalam iklan
harus mempunyai tujuan pasti. (1) Menetapkan lokasi,
misalnya musik Hawaii dalam iklan liburan. (2) Menciptakan
suasana dan perasaan hati, misalnya musik sedih untuk
permintaan uang atau pakaian untuk tunawisma. (3)
Menggunakan sebagai jingle untuk menyampaikan pesan
pemasaran dengan cara yang akan diingat.

Gunakan musik untuk membangkitkan emosi
Musik mempunyai kemampuan untuk menimbulkan emosi
orang. Bahayanya adalah bahwa orang akan berkonsentrasi
pada musiknya dan mengabaikan pesan iklan. Tetapi jika
digunakan secara cerdas dengan tujuan tertentu, musik dapat
meningkatkan iklan. Jadi berhati-hatilah bila menggunakan
musik. Pilihlah dengan bijaksana dan pastikan bahwa tidak
mengganggu pesan yang diucapkan.

Efek bunyi dapat membuat iklan lebih nyata
Efek bunyi dapat memainkan peran penting untuk membuat
situasi yang dramatik menjadi lebih sungguh-sungguh dan
dapat dipercaya. Efek bunyi dapat pula menampilkan lokasi
untuk adegan dalam iklan, misalnya bunyi burung camar dan
debur ombak dapat menggambarkan pantai. Efek bunyi dapat
juga membuat seorang tokoh lebih nyata dalam pikiran orang,
misalnya ketukan tongkat dapat menggambarkan orang buta.

Kapan harus menggunakan efek bunyi
Ada empat kriteria untuk dipertimbangkan ketika
menentukan apakah efek bunyi mempunyai tujuan dan harus
dipakai dalam iklan. (1) Jika efek ini membantu memperjelas
sesuatu, misalnya pintu membuka atau menutup akan
menggambarkan orang masuk atau keluar. (2) Jika menambah
realisme, misalnya suara sapi melenguh dan kicau burung
memberi suasana pertanian atau daerah pedesaan. (3) Jika
efek bunyi menambah dampak dramatis, misalny bantingan
pintu setelah adegan marah. (4) Jika pendengar
memperkirakan akan mendengar bunyi, misalnya orang
mencebur ke dalam kolam, dinantikan adanya debur air.
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Setiap efek bunyi yang anda gunakan harus masuk ke dalam
salah satu (atau lebih) dari kategori ini. Jika tidak, jangan
memakai efek bunyi.

Bagaimana caranya menjadwal iklan

Ketahui aturan lokal
Penjadwalan iklan akan tergantung pada peraturan
penyiaran lokal yang harus anda ketahui. Kebanyakan negara
mengatur jumlah waktu yang diberikan untuk iklan dalam
setiap jam siaran. Ini biasanya dinyatakan dalam menit per
jam. Beberapa negara juga mengatur panjang maksimum
waktu untuk masing-masing kelompok iklan (misalnya satu
setengah menit). Beberapa negara tidak mengizinkan iklan
pada hari Jumat (negara Islam) atau Minggu (negara Kristen).

Biarkan format memandu anda
Jadwal iklan harus dipandu oleh format program. Stasiun
yang mengkhususkan diri dalam musik biasanya menyiarkan
lebih sedikit iklan dengan segmen musik lebih panjang,
daripada stasiun yang banyak pembicaraan dan lebih jarang,
tetapi lebih lama, siaran iklan .

Kembangkan sistem penjadwalan yang baik
Tim pemasaran menjual iklan. Rincian dari masing-masing
penjualan dimasukkan ke dalam formulir (authority to
broadcast, atau ATB) yang memberitahu manajer program
bahwa materi sudah boleh disiarkan. Detail dalam formulir
itu dipakai untuk menempatkan iklan pada jadwal. Ketika
iklan itu dimainkan di udara, jadwal ditandai untuk
menunjukkan waktu yang tepat ketika disiarkan. Sistem
penjadwalan yang manual, buku harian atau komputerisasi
sudah tersedia.
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23 • • • • • Periklanan: Pemasaran

Bagaimana  memilih Staf Pemasaran

Carilah antusiasme dan kepribadian
Rekrut orang-orang pemasaran yang pandai, positif, penuh
semangat dan mempunyai kepribadian yang ramah.

Pekerjakan orang-orang yang sudah pandai menjual
Pekerjakan orang- orang yang sudah berpengalaman menjual
dan pandai memasarkan. Mereka sedapat mungkin telah
menjual barang-barang eceran di toko atau mereka telah
berpengalaman menjual produk tak berbentuk seperti
asuransi. Pastikan bahwa mereka menyukai radio dan bahwa
mereka menghormati dan menghargai stasiun radio anda.

Bagaimana caranya mendapatkan
pelanggan yang tepat

Rencanakan pendekatan yang baik
Cara terbaik untuk mensurvei bisnis adalah dengan kontak
pribadi. Susunlah daftar bisnis di daerah liputan anda.
Aturlah menurut kemudahan menjual kepada bisnis itu. Lalu
telponlah mereka untuk membuat janji bertemu atau ketuklah
pintu mereka dengan cara yang sistematik. Inilah cara terbaik
untuk menemukan prospek yang tepat bagi penyiaran iklan
di stasiun radio anda.

Ketuklah pintu
Jika dimungkinkan secara geografis, selalu temui para calon
pengiklan dan jelaskan bagaimana stasiun anda dapat
membantu mengiklankan produknya dengan efektif dan
mendapatkan lebih banyak pelanggan dan hasil penjualan.
Meskipun cara paling baik adalah dengan menelpon
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sebelumnya pemilik usaha atau manajer usaha dan membuat
janji dengan mereka, ingat bahwa kunjungan tanpa
pemberitahuan awal dapat juga efektif untuk mendapatkan
bisnis bagi stasiun anda.

Serahkan usulan
Setelah pertemuan awal ini, sebaiknya serahkan proposal
yang anda susun untuk calon pengiklan itu. Ini meliputi
contoh-contoh rekaman pita mengenai iklan yang anda tulis
untuk usaha calon pengiklan itu (kadang-kadang ini disebut
iklan “spec” - atau spekulatif). Juga sertakan saran jadwal
iklan, anggaran dan beberapa catatan mengapa usaha itu
sebaiknya memasang iklan di stasiun anda. Proposal yang
dipikirkan baik-baik sering dapat menghasilkan bisnis untuk
stasiun anda.

Perhatikan apa yang dilakukan oleh media lain
Dengan memperhatikan surat kabar lokal, panduan bisnis,
surat edaran melalui pos, slide film, papan reklame, stasiun
radio dan televisi pesaing, anda akan mengetahui usaha apa
di daerah anda yang memasang iklan. Usaha ini juga akan
menjadi prospek yang baik untuk menyiarkan iklan di stasiun
radio anda. Hubungi mereka dengan penjelasan pemasaran
anda.

Bagaimana melayani klien anda

Hubungi mereka secara tetap
Dasar dari layanan yang baik adalah kontak. Ini dapat
dilakukan melalui telpon atau secara pribadi, tetapi bertemu
muka adalah yang terbaik. Dengan menelpon untuk bertemu
klien secara tetap - setiap bulan atau bahkan setiap minggu
dengan klien yang anda hargai - anda dapat menjamin
bahwa iklan radio senantiasa diingat oleh klien, bahwa
keperluan pengiklanan selalu terlayani dan iklan-iklan akan
tetap mutakhir.
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Hubungi klien lama
Meskipun kampanye telah selesai, hubungi terus klien lama.
Pertemuan layanan yang teratur lama-lama akan
menghasilkan kampanye baru. Klien akan merasa dihargai
jika anda menghubunginya secara tetap.

Buat naskah yang baru
Pastikan bahwa anda mengatur kegiatan layanan klien anda
sehingga semua naskah (copy) tetap mutakhir dan baru. Ini
akan menjamin hasil yang terbaik untuk semua pengiklan
anda dan memelihara hubungan bisnis yang teguh dengan
klien.

Kembangkan kebijakan penagihan hutang
Sebaiknya jelaskan kepada pegawai sales anda ketika anda
mempekerjakan mereka bahwa mereka akan bertanggung
jawab atas penagihan tunggakan hutang yang dibuat oleh
klien mereka. Perwakilan sales yang bersangkutan harus
menemui klien secara pribadi dan meminta hutang
dibayarkan, mungkin secara angsuran. Jika usaha ini gagal,
anda sebagai manajer stasiun harus menelpon atau
mendatangi klien. Jika ini gagal, anda harus meneruskan
hutang kepada lembaga penagihan yang berwenang atau
menyerahkan masalah di tangan pengacara. Setelah rekening
masuk kategori hutang tertunggak, pastikan bahwa komisi
yang sesuai dipotong dari penghasilan perwakilan sales dan
hanya dikembalikan setelah hutang itu dapat ditagih.

Kapan harus menawarkan insentif

Insentif adalah penghargaan materi (misalnya gaji
lebih tinggi, komisi atau bonus) yang dapat anda
tawarkan kepada staf agar mereka bekerja lebih giat
atau lebih keras.

Berikan insentif untuk peningkatan penjualan
Insentif dapat ditawarkan kepada staf pemasaran yang
menjual waktu siaran iklan, untuk menghargai dan
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mempertahankan penjualan. Staf sales akan bekerja dengan
lebih bersemangat dan berupaya lebih keras untuk mencapai
target yang menghasilkan insentif dalam bentuk uang, barang,
perjalanan atau manfaat lain.

Pilihlah metode untuk memberi insentif
Beberapa stasiun hanya beroperasi atas dasar gaji saja,
beberapa lainnya atas dasar komisi saja dan lainnya
menggabungkan keduanya. Metode yang anda pilih akan
sangat tergantung pada praktek lokal, pada pengalaman tim
sales anda dan pada apa yang dikerjakan oleh pesaing anda.

Berikan insentif untuk mendorong para pengiklan
Insentif dapat diberikan kepada pengiklan yang
membelanjakan jumlah yang besar untuk kampanye utama
atau untuk pemasangan iklan selama periode waktu yang
lama. Insentif menunjukkan penghargaan dari stasiun untuk
dukungan dan mendorong pemasangan iklan yang
berkelanjutan.

Tawarkan contra deal untuk para pengiklan
Cara yang ideal untuk mendapatkan dukungan dari
pengiklan adalah melalui contra deal, dimana anda menukar
barang atau jasa untuk iklan radio.

Nuku’alofa, Tonga. Penghasilan stasiun terutama berasal dari
pemasangan iklan dan toko radio bebas pajak. Berjumlah lebih

besar daripada 100.000 pa’anga per tahun, pemasukannya
berasal dari pesan pribadi, sponsor program, pengumuman

publik dan berita kematian.

Apakah peran promosi dan kontes

Menjual produk dan mendapatkan promosi tambahan
Tujuan dari promosi dan kontes adalah untuk menjual produk
dan jasa pengiklan dalam jumlah yang lebih besar. Banyak
kontes mengandalkan apa yang disebut ‘bukti pembelian’,
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yaitu, pendengar harus membeli produk untuk turut kontes.
Promosi dan kontes memungkinkan pengiklan mendapat
promosi tambahan di udara dengan biaya relatif rendah. Ini
disebabkan karena stasiun radio menjadwalkan sejumlah
besar tempat ‘gratis’ yang mengumumkan kontes atau
promosi. Tempat ini sebetulnya tidak bebas tetapi termasuk
di dalam paket promosi dengan tarif sangat rendah.

Melakukan promosi bersama
Stasiun dapat beruntung dengan mengadakan promosi
bersama dengan pengiklan. Acara ini termasuk konser,
festival, pencarian bakat dan acara olah raga.

Membangun hubungan publik yang baik
Promosi dan kontes akan memperbaiki citra pengiklan di mata
pelanggan.Memberi hadiah yang bernilai adalah hubungan
publik yang baik.

Bagaimana menetapkan kartu tarif

Survei jumlah pendengar
Pertama-tama, anda perlu melakukan survei yang
dilangsungkan oleh organisasi riset yang dipercaya untuk
menentukan jumlah pendengar selama berbagai zona waktu:
Sarapan (Perjalanan pagi), Pagi, Sore, Waktu Perjalanan
(Perjalanan Sore), Malam dan Akhir Pekan.

Tentukan harga dari banyaknya pendengar
Kartu tarif menunjukkan semua tarif iklan anda menurut hari,
jam dan program. Harga dari waktu siaran anda berdasarkan
banyaknya pendengar anda. Ini berarti bahwa tarif akan
bervariasi tergantung pada berapa orang mendengarkan pada
waktu yang berbeda dalam sehari.

Gunakan kartu tarif grid
Hampir semua stasiun radio saat ini menggunakan kartu tarif
grid. Ini memungkinkan stasiun untuk menagih berbagai
harga untuk waktu iklan yang sama. Harga bervariasi
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menurut permintaan iklan pada slot waktu dan jumlah iklan
yang dibeli oleh pengiklan. Pada kebanyakan stasiun,
permintaan akan iklan sarapan pagi dan drive time melampaui
permintaan untuk waktu malam dan akhir pekan.

Perhitungkan grid rendah dan tinggi
Jika penjualan rendah, stasiun akan mengutip grid tarif
berbiaya rendah. Jika stasiun hampir habis terjual, grid
berharga lebih tinggi akan dikutip karena permintaan akan
iklan tinggi. Stasiun akan pula mengutip grid berharga lebih
rendah kepada pengiklan yang membeli ‘rencana pendengar
total’ - yang berarti penempatan iklan merata ke seluruh atau
sebagian besar zona waktu. Grid berharga lebih tinggi akan
ditagihkan kepada pengiklan yang menginginkan tempatnya
hanya pada waktu puncak pendengar.

Kembangkan grid harga anda sendiri
Grid pembayaran yang tipikal tampak seperti ini. Stasiun
mempunyai sebanyak lima grid yang berbeda.

Sarapan  Pagi Siang  Drive  Sore Akhir Pekan

Besar audiens 300.000 100.000 100.000 200.000 50.000 100.000

Iklan 60 detik $350 $75 $75 $225 $25 $50

Ongkos per 1000 $1,17 $0,75 $0,75 $1,13 $ 0,50 $0,50

Contoh-contoh ini menunjukkan tarif untuk iklan 60 detik.
Kartu tarif anda perlu menunjukkan tarif untuk iklan 30 detik
dan iklan berukuran lain. Tidak ada aturan baku untuk
perbedaan harga antara, katakanlah, iklan 30 detik dan iklan
60 detik. Beberapa stasiun hanya mengalikan-dua tarif 30
detik untuk mendapat tarif 60 detik, stasiun lain mengalikan
satu setengah dan sebagainya. Masing-masing stasiun
menetapkan tarifnya dengan caranya sendiri.

Hitung harga per seribu
Dasar untuk menentukan tarif adalah sebenarnya ‘harga per
seribu’, yaitu harga untuk menjangkau seribu pendengar
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dengan pesan penjualan atau iklan. Adalah ide yang baik
untuk menetapkan harga anda per seribu pada sekitar harga
yang ditagih oleh media kompetitif untuk menjangkau 1000
orang - terutama stasiun radio lain dan surat kabar lokal.

Apakah peran sponsor program

Tentukan apakah menerima pensponsoran
Pengadaan sponsor adalah bentuk halus dari pengiklanan.
Sponsor mengasosiasikan diri dengan program tertentu.
Pensponsoran memberi “kepemilikan” program kepada
pengiklan. Ini sering melibatkan pengumuman jasa baik pada
awal maupun akhir program, kadang-kadang kedua-duanya,
dan dapat meliputi beberapa iklan yang dimainkan selama
berlangsungnya program itu.

Tetapkan tarif sponsor
Anda mungkin juga menetapkan tarif untuk mensponsori
program sekitar 5 menit, 15 menit dan 30 menit. Banyak
stasiun komersial kini tidak mengizinkan pensponsoran
program. Melainkan, mereka menjual spot iklan.

Bagaimana caranya menegosiasi contra
deal

Tukarkan barang dan jasa untuk waktu siaran
Contra deal hanya berarti membarter atau menukarkan
barang dan jasa untuk waktu siaran di stasiun radio anda,
jadi tidak ada uang yang berpindah tangan. Ini dapat berguna
sekali dalam menyediakan hadiah untuk kontes. Misalnya,
makan malam berdua di restoran dapat diatur dengan
menyediakan sejumlah iklan ‘gratis’ di udara untuk restoran
itu. Kebanyakan pengiklan dengan senang hati akan
menyetujui contra deal untuk tujuan tertentu.
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Bagaimana menyusun kontrak

Kembangkan jenis kontrak yang baik
Informasi ini harus dimasukkan di dalam kontrak. (1) Tanggal
dimulai dan tanggal selesai. Masa kontrak boleh sependek satu
hari atau sepanjang satu tahun. (2) Detail siaran. Tunjukkan
jumlah iklan yang akan disiarkan dan tepatnya kapan akan
disiarkan. (3) Detail anggaran. Tarif untuk setiap iklan dan
jumlah total kontrak harus ditunjukkan. (4) Opsi pembatalan.
Harus ada klausul di dalam kontrak untuk mencakup
kemungkinan pembatalan dan pemberian denda. Biasanya
jika kontrak dibatalkan sebelum kontrak berlangsung
seluruhnya, tarif untuk semua iklan yang telah disiarkan akan
dinaikkan dan klien akan ditagih untuk kenaikan itu. Ini
akibat adanya reduksi tarif untuk membeli dalam kuantitas
yang tidak jadi karena pembatalan dini. (5) Klausul luar.
Kontrak harus mengandung klausul yang menyatakan bahwa
stasiun berhak untuk menolak penyiaran materi menurut
kebijaksanaannya sendiri. Ini memungkinkan anda untuk
memiliki kontrol penuh terhadap materi yang ingin disiarkan
oleh klien namun yang menurut anda tidak sesuai. Harus pula
terdapat klausul dimana stasiun dapat membatalkan kontrak
kapanpun sesuai kebijaksanaannya. Ini akan melindungi anda
dalam situasi yang canggung dimana anda mungkin perlu
menarik pengiklan dari udara. (6) Penandatanganan. Kontrak
harus mempunyai ketentuan bagi klien untuk
menandatangani, yang berarti menerima kondisi kontrak.
Harus dibuat dua salinan dari kontrak, satu untuk pengiklan
dan satu untuk stasiun radio.

Bagaimana caranya memperpanjang kontrak
Telponlah dan temui pengiklan sedikitnya satu bulan sebelum
kontrak selesai (dalam hal kontrak jangka panjang) dan
diskusikan perpanjangan kontrak. Bawa serta salinan
perpanjangan kontrak, yang disusun untuk ditandatangani.
Jika ada kenaikan tarif, diskusikan dengan klien dan jelaskan.
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Harap ingat ada kemungkinan bahwa klien bersedia untuk
mengeluarkan lebih banyak untuk iklan radio daripada di
kontrak sebelumnya. Pada waktu diperpanjang, usahakan
kesediaannya untuk menaikkan anggaran. Jangan menunggu
sampai saat terakhir untuk mendekati pengiklan mengenai
perpanjangan - cari informasi sebelum itu ketika melayani
mereka dan mengumpulkan detail copy. Cobalah untuk
memperpanjang kontrak sebelum tanggal selesai kontrak agar
tidak hilang kontinuitas iklan.

Cari ‘authority to broadcast’ (wewenang untuk
menyiarkan)

Anda perlu formulir yang memberi izin untuk menyiarkan
iklan atas nama pengiklan. Formulir ini dinamakan authority
to broadcast, atau ATB. ATB adalah salah satu lembar kertas
terpenting di stasiun radio. ATB berisi detail kontrak yang
memungkinkan bagian penjadwalan ( disebut pula bagian
traffic) untuk menyiarkan iklan di udara sesuai keinginan
klien. ATB juga mengandung informasi untuk menagih iklan
kepada klien pada akhir tiap bulan. Oleh karena itu ATB
memungkinkan penjadwalan dan penagihan.

Kapan harus menawarkan produk untuk
diperdagangkan

Untuk mendapatkan pemasukan
Merchandising adalah memperdagangkan produk. Stasiun
radio dapat melakukan ini untuk memperoleh kelebihan
komersial dari program atau pribadi-pribadi yang populer,
sehingga menghasilkan pemasukan.

Tentukan produk yang mana
Apa yang anda tawarkan untuk diperdagangkan tergantung
dari kreativitas anda: baju kaos (T-shirt) yang mencantumkan
logo program atau karikatur para penyiar; pita kaset dari
musik lokal yang direkam oleh stasiun; poster artis yang
populer dan mencantumkan logo stasiun. Produk lain yang



218 MANAJEMEN DETIK DEMI DETIK

ditawarkan dapat termasuk topi, bendera, dan sebagainya -
semua dengan logo stasiun.

Bagikan produk secara gratis untuk mempromosikan
stasiun

Menawarkan produk untuk dijiual dimaksudkan untuk
menghasilkan uang bagi stasiun; promosi dirancang untuk
membangun citra stasiun di mata masyarakat. Untuk maksud
ini anda dapat membagi-bagikan barang seperti badge, stiker,
gantungan kunci, pinsil dan pen - semuanya dengan logo
stasiun.
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24 • • • • • Manajemen Teknik

RADIO sedang melalui salah satu masa peralihan
teknologi yang tercepat dalam sejarahnya. Rekaman
digital, sistem komputerisasi dan peluang lain yang
menakjubkan telah tersedia. Ini berarti bahwa banyak
stasiun perlu ditingkatkan secara teknis. Keputusan
yang salah pada tahap ini dapat menjadikan anda
tertahan di tempat dengan fasilitas yang ketinggalan
zaman dan sistem yang tidak cocok. Dibawah ini
terdapat beberapa saran untuk menghindari
perangkap ini.

Bagaimana caranya meninjau fasilitas
produksi

Tetap mengikuti perkembangan
Pastikan bahwa anda terdapat pada daftar pengiriman surat
semua distributor utama perlengkapan. Perhatikan semua
perkembangan baru yang dapat berpengaruh pada stasiun
anda. Pandanglah ke masa depan.

Dapatkan nasehat ahli
Jangan ragu untuk mengkonsultasikan orang-orang teknik
yang ahli. Anda mungkin disarankan utuk tetap membiarkan
fasilitas anda saat ini sampai situasi teknis lebih jelas atau
sampai sumber daya anda meningkat (sehingga anda dapat
membeli apa yang anda sungguh butuhkan).

Bacalah jurnal profesional
 Jangan pernah terlau sibuk untuk membaca literatur
profesional. Pada saat yang kritis dalam perkembangan teknis
radio, anda perlu mengetahui apa yang terjadi. Carilah jurnal-
jurnal teknik itu dan bacalah.
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Selenggarakan analisa untung rugi
Evaluasi biaya untuk meng-upgrade perlengkapan anda.
Perkirakan uang yang dapat dihemat dengan melakukan ini.
Lalu kajilah keuntungan yang diperoleh dari pengeluaran ini.
Buatlah keputusan berdasarkan informasi ini.

Tinjau kembali sistem presentasi anda
Amati presenter anda ketika bekerja. Identifikasi sumber-
sumber utama musik dan informasi sewaktu shift-siaran yang
tipikal. Jika studio presentasi mempunyai piringan pemutar
yang dipasang secara tradisional, amati berapa banyak
pemakaiannya. Jika tidak dipakai, singkirkanlah. Jika terdapat
tape recorder reel to reel dan jarang dipakai, pindahkan ke
ruang dubbing atau tempat lain yang dapat memakainya.
Bicaralah dengan teknisi anda untuk merencanakan studio
yang lebih mutakhir dan ramah kepada presenter.

Male, Maldives. Seseorang pada Urusan Dalam Negeri
mempunyai ide bagus. Pesawat R/T diletakkan di atas meja dan

tiga batere 12 volt di bawahnya. Kini, untuk pertama lainya,
transmisi dapat berlangsung lebih dari sejam. Wakil direktur
berjongkok di bawah meja mengganti kabel dari satu batere ke
batere lainnya. Ia melakukan ini tanpa  menginterupsi seluruh

transmisi selama dua setengah jam.

Bagaimana mengelola personil teknik

Kebanyakan manajer stasiun tidak mempunyai latar
belakang teknik. Namun mereka harus memahami
operasi teknik dari stasiun itu. Anda perlu
berkomunikasi dengan dan meminta saran dari
personil teknik anda dan memperhatikan segi teknik
dari operasi stasiun.

Tentukan jumlah personil teknik
Keputusan di bidang ini akan tergantung pada berapa banyak
pemeliharaan preventif dan korektif yang diperlukan dan
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recana anda untuk pengembangan teknik jangka panjang.
Stasiun kecil berjalan baik dengan dukungan teknik paruh
waktu. Operasi yang lebih besar memerlukan departemen
teknik penuh. Perhatikan beban teknik untuk memastikan
bahwa tidak melampaui kemampuan teknisi anda untuk
menanganinya.

Tentukan tingkatan dari ketrampilan teknik
Seperti halnya manajer stasiun yang mempunyai latar
belakang yang beragam, begitu pula dengan personil teknik.
Anda perlu menentukan apakah anda memerlukan seorang
yang sangat berpengalaman atau orang yang masih junior.
Anda juga perlu memeriksa apakah orang itu mempunyai
ketrampilan pribadi yang relevan untuk bekerjasama dengan
penyiar dan staf lainnya.

Kembangkan jadwal pemeliharaan
Teknisi stasiun anda perlu mengembangkan jadwal
pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif adalah
pemeriksaan rutin dari perlengkapan untuk mencegah
kerusakan dan tidak berfungsinya alat. Harus disediakan
waktu untuk memeriksa, membersihkan dan menyetel
perlengkapan. Bicaralah dengan teknisi anda untuk
memastikan bahwa terdapat jadwal pemeliharaan yang baik
.

Libatkan teknisi dalam instalasi baru
Sebagian besar stasiun dan studio baru diinstalasi oleh
perusahaan teknik penyiaran. Bahkan teknisi paruh-
waktupun harus dilibatkan dalam instalasi baru. Pengetahuan
yang diperoleh akan membantu teknisi itu untuk memelihara
perlengkapan secara lebih efektif.

Berikan waktu yang cukup untuk menyediakan
keperluan

Pastikan bahwa teknisi diberitahu jauh sebelumnya mengenai
semua siaran luar dan acara lain yang memerlukan
perlengkapan.
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Libatkan teknisi dalam kegiatan stasiun
Libatkan teknisi dalam perencanaan stasiun dan pertemuan
lain. Anjurkan teknisi untuk mengadakan waktu dengan
produser, operator, penulis dan presenter untuk mendapat
gambaran yang berguna tentang kegiatan stasiun. Banyak
manfaatnya jika teknisi mengerti mengapa dibuat permintaan
tertentu oleh staf stasiun. Pada waktu persiapan anggaran,
libatkan teknisi anda sehingga pembelian perlengkapan teknik
dan suku cadang dapat diperkirakan.

Bagaimana mengawasi kegiatan teknik

Belajarlah dari teknisi anda
Anda perlu mengetahui secara garis besar apa yang terjadi
secara teknis. Mintalah kepada teknisi anda untuk
diperkenalkan dengan sistem operasional stasiun agar anda
dapat mengelola kegiatan teknik dengan memadai.

Tunjukkan cara kerja sistem kepada staf utama anda
Mintalah kepada teknisi untuk menunjukkan kepada staf
utama anda bagaimana bagian teknik beroperasi. Adakalanya
terdapat keruskan dalam studio dan diperlukan diagnosa
melalui telpon. Dalam hal ini, sangat berguna jika salah
seorang  staf dapat mengidentifikasi bagian sistem yang
tampak tidak berjalan dan mendiskusikan ini dengan teknisi.
Juga akan berguna bagi teknisi untuk melatih orang yang
mengoperasikan perlengkapan untuk mengenal teknik
pemeliharaan yang mudah dan mendasar.

Ketahui dasar-dasar pemeliharaan pemancar
Stasiun anda biasanya mempunyai transmiter utama dan unit
stand-by yang kebih kecil. Kedua transmiter perlu diperiksa
secara tetap. Teknisi yang baik menyimpan catatan mengenai
pembacaan performa transmiter. Unit stand-by perlu diuji
secara periodik, biasanya dengan beban dummy. Generator
stand-by perlu dijalankan secara teratur dan batere starter
dipelihara dengan baik.
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Buat catatan persoalan operator studio
Di bidang produksi dan presentasi, simpanlah catatan (log)
persoalan, dimana para produser, operator atau presenter
membuat catatan mengenai perlengkapan yang tampaknya
perlu diperhatikan. Mintalah kepada teknisi anda untuk
memeriksa log ini pertama-tama setiap hari.

Ketahui kekuatan dan kualitas sinyal
Kualitas sinyal anda jelas penting, namun demikian pula
kuantitasnya. Pastikan bahwa stasiun anda mencapai
jangkauan geografis maksimumnya dengan meminta teknisi
melakukan uji kekuatan medan secara periodik.

Periksa logging keluaran (output) program
Ketahui sepenuhnya adanya persyaratan hukum untuk
mencatat keluaran stasiun dan kembangkan sistem yang
efektif untuk merekam, menyimpan dan nantinya mendaur
ulang pita logging.

Tetapkan daerah teknik yang memadai
Pastikan bahwa ruangan kerja bagi teknisi sudah memadai
dan mempunyai semua perlengkapan uji dan reparasi yang
perlu. Minta saran dari teknisi anda.

Pelihara stok suku cadang
Manajer yang baik akan memelihara tingkatan yang memadai
dari stok suku cadang stasiun. Ini akan menjamin bahwa
stasiun anda tidak akan berhenti siaran untuk waktu yang
lama dalam hal kerusakan besar dari perlengkapan.

Tetapkan jadwal pemeliharaan preventif
Pemeliharaan preventif memerlukan pemeliharaan dan
perawatan secara teratur untuk mencegah rusaknya
perlengkapan. Setiap potong perlengkapan perlu jadwal
pemeliharaan sendiri dan seharusnya ada jadwal menyeluruh
yang diikuti oleh teknisi anda. Pemeliharaan preventif yang
baik akan meminimalkan pemeliharaan preventif dan
menghemat biaya dan hilangnya waktu siaran.
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Perhatikan jaminan untuk perlengkapan
baru

Garansi adalah jaminan dari produsen atau pemasok bahwa
jika sebuah perlengkapan baru rusak dalam waktu tertentu
sejak tanggal pembelian, perlengkapan itu akan diperbaiki
atau diganti atas biaya pemasok. Perhatikan baik-baik apa
yang harus anda lakukan untuk memastikan bahwa jaminan
masih berlaku. Misalnya, anda mungkin akan diminta untuk
mengembalikan dokumen tertentu kepada pemasok segera
setelah pembelian. Simpanlah baik-baik semua dokumen yang
berhubungan dengan pembelian itu, karena ini dapat
diperlukan sebagai bukti dalam hal tuntutan jaminan
(warranty claim).

Bayarlah perlengkapan besar ketika
sudah berjalan

Adalah bijaksana untuk menunda pembayaran akhir untuk
perlengkapan yang mahal sampai diketahui bahwa
perlengkapan berjalan dengan baik.

Tetap mengikuti inovasi teknik
Anjurkan teknisi anda untuk tetap berhubungan dengan
rekannya di stasiun radio lain. Para teknisi umumnya senang
menukar informasi dan saling belajar satu sama lain. Anda
harus mendorong ini jika hal ini bermanfaat bagi stasiun.
Anda dapat mengikuti perkembangan dengan berlangganan
kepada majalah industri dan literatur teknik lainnya. Hubungi
produsen dan distributor perlengkapan dan minta agar
dicatat pada daftar pengiriman surat mereka.

Bagaimana mengembangkan sistem
reparasi perlengkapan

Dapatkan perangkat peralatan dasar
Ini harus dibeli dari pemasok yang terpercaya atas saran
teknisi anda.
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Praktekkan pemeliharaan preventif
Pemeliharaan preventif memerlukan penjadwalan agar servis
dan perawatan tetap dapat dilakukan untuk mencegah
rusaknya perlengkapan. Setiap bagian perlengkapan perlu
jadwal pemeliharaan preventif. Pemeliharaan perbaikan
terjadi bila perlengkapan telah rusak.

Pastikan adanya pasokan suku cadang
yang memadai

Anda memerlukan suku cadang untuk semua perlengkapan
yang habis dipakai. Habis dipakai berarti bagian yang pada
akhirnya akan rusak atau aus. Perlengkapan modular
memerlukan modul cadangan.

Buat daftar mengenai apa  yang perlu dipelihara
Buat daftar semua perlengkapan yang perlu diperiksa dan
dipelihara secara tetap dan catatlah segala yang perlu
termasuk disini.

Daftarlah perlengkapan yang harus dipelihara
1) Perlengkapan teknis: mixer studio, tape recorder, turnta-
ble, pick-up, CD player, amplifier, mikrofon dan perlengkapan
pemancar.
2) Perlengkapan kantor: mesin tik, komputer, mesin fotokopi,
mesin faksimili, pendingin udara, kipas angin, pemanas, dsb.
3) Kendaraan stasiun.
4) Perlengkapan lain: pemotong rumput, penghisap debu, dsb
juga akan memerlukan perawatan dan pemeliharaan tetap.

Tegaskan bahwa pemakai harus belajar untuk
memelihara

Pada umumnya, semua anggota staf yang memakai
perlengkapan harus bertanggung jawab untuk membantu
memeliharanya. Teknisi harus mengajari staf bagaimana
memelihara perlengkapannya.
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Bagaimana membuat siaran luar

Kembangkan ‘whizz list’
Kembangkan serangkaian kartu berisi detail dari
perlengkapan yang perlu diambil dari stasiun untuk setiap
jenis siaran luar. Ini menunjukkan apa yang perlu dilakukan
setiap kali anda melakukan OB (siaran luar). Kemungkinan
anda perlu whizz list yang berbeda untuk OB berbeda seperti
siaran dari toko, deskripsi dari pawai di jalan dan siaran
konser. Whizz list yang tipikal mungkin termasuk: kabel, mic
dan lain-lain; perekam kaset; lampu senter; headphone; kaki
mic; mic insignia; mic wind sock; mikrofon; amplifier/mixer
OB; perekam gulungan terbuka; radio portabel; perekam
portabel; telpon portabel; sumber tenaga untuk amplifier
(batere); rekaman ID stasiun; gulungan pita ; batere cadangan;
take-up spool.

Dapatkan landline(kabel darat) siaran luar
Anda mungkin memerlukan landline untuk menyalurkan
siaran anda dari titik siaran luar kembali ke studio. Ini dapat
berupa landline permanen yang disewa oleh stasiun anda
untuk memungkinkan siaran luar tetap dari berbagai tempat
(misalnya lapangan pertandingan) atau anda perlu mengatur
landline sementara. Kantor telpon lokal anda dapat
melakukannya untuk anda. Dalam beberapa kasus, anda
mungkin perlu mendapat izin untuk penggunaan kabel telpon
pribadi sebagai kabel siaran sementara. Stasiun yang lebih
besar dapat menggunakan gelombang mikro atau hubungan
satelit daripada landline.

Sediakan cukup waktu untuk persiapan
Pastikan bahwa anda menyediakan cukup waktu untuk
memasang perlengkapan dan menguji kabel atau fasilitas
pemancar. Rencanakan agar tiba di titik OB sejam sebelum
siaran dimulai. Sebaiknya anda mengunjungi lokasi
sebelumnya untuk membiasakan diri di tempat itu dan
memilih titik pandangan yang terbaik bagi siaran.
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Deniliquin, Australia. Teknisi dan saya datang di monumen
perang untuk siaran luar hanya beberapa menit sebelum

dimulainya upacara. Dengan rasa kaget, teknisi menyadari
bahwa ia meninggalkan batere enam volt di stasiun radio dan

kami tidak mempunyai daya untuk amplifier siaran luar.
Dengan menunjukkan inisiatif tinggi, ia membuka kap mobil

saya dan memukulkan paku dua inci pada batere 12 volt mobil
itu - yang memberi terminal buatan dan membagi dua daya
batere. Ini berhasil dan siaran luar dimulai hanya beberapa

detik saja sesudah itu.
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25 • • • • • Legislasi & Perundangan

LEGISLASI merujuk kepada undang-undang negara
anda, banyak diantaranya yang akan berlaku terhadap
penyiaran. Perundangan adalah peraturan yang
dirancang sebagai pedoman bagi kegiatan anda.
Perundangan sering mempunyai kekuatan hukum
karena disusun dengan ketentuan- ketentuan legislatif
tertentu. Perundangan mengenai penyiaran berbeda
dari satu negara ke negara lain. Pastikan bahwa anda
dan staf anda sudah mengenal perundangan negara
anda .

Apa yang harus anda ketahui mengenai
perundangan

Kenali undang-undang
Anda perlu mengetahui unsur-unsur hukum yang berkaitan
dengan penyiaran dan juga memberi tanggung jawab kepada
orang yang mengelola organisasi. Undang-undang ini dapat
berhubungan dengan topik penyiaran, kritik pribadi terhadap
orang, keamanan atau agama.

Ketahui mengenai pencemaran nama baik
Peraturan mengenai pencemaran nama baik berbeda dari satu
negara ke negara lain. Undang-undang pencemaran nama
baik telah dibuat untuk melindungi reputasi orang terhadap
tuduhan yang tidak adil. Anda perlu mempunyai
pengetahuan yang memadai mengenai peraturan pencemaran
nama baik di negara anda.

Ketahui tentang penghinaan terhadap pengadilan
(contemp of court)

Ketika melaporkan kasus pengadilan, anda harus berhati-hati
agar tidak mempengaruhi pengadilan seorang tertuduh.
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Anda tidak boleh mengurangi kewenangan pengadilan.
Penghinaan terhadap pengadilan (contemp of court) adalah
hal yang sangat serius yang dapat berakibat denda, penjara
atau keduanya. Kenali prosedur yang benar.

Ketahui tentang penghinaan terhadap
Parlemen

Ini akan berbeda dari satu negara ke negara lain, tetapi
biasanya setiap Parlemen memutuskan apa yang merupakan
penghinaan atau pelanggaran terhadap Parlemen. Sekali lagi,
anda perlu mengenal situasi lokal anda.

Ketahui tentang penghinaan terhadap agama
Undang-undang penghinaan terhadap agama berbeda dari
satu negara ke negara lain. Kenali undang-undangnya dan
pastikan bahwa stasiun anda berhati-hati tidak melanggar
kepercayaan agama pendengar.

Ketahui tentang keamanan Negara
Undang-undang berbeda dari satu negara ke negara lain. Bila
suatu negara dalam keadaan perang, keamanan menjadi
masalah yang kritis dan pedoman khusus biasanya dibuat
untuk media. Perhatikan perundangan keamanan yang
berlaku di negara anda.

Ketahui mengenai kerahasiaan informasi
Di banyak negara, jurnalis menganggap kerahasiaan sebagai
bagian dari tanggung jawab etiknya. Dengan demikian,
mereka menghormati sumber beritanya. Jika informasi
diberikan kepada jurnalis secara konfidensial, sumber itu tidak
boleh diungkapkan dan kepercayaan harus tetap dipelihara
antara sumber berita dan jurnalis.

Ketahui mengenai privasi
Ada undang-undang mengenai privasi seseorang dan
mengenai pelanggaran terhadap hak miliknya dsb.

Ketahui mengenai penyebar luasan kebencian
Penyebaran kebencian berarti menerbitkan, menyampaikan
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di depan umum atau menyatakan pendapat yang akan
menimbulkan kebencian, pelecehan serius atau merendahkan
martabat. Ini dapat atas dasar warna kulit, ras, latar belakang
etnis, agama atau kebudayaan.

Apa yang harus diketahui mengenai
perundangan

Ketahui mengenai perlindungan konsumen
Ada perundangan yang dirancang untuk melindungi
konsumen. Ini menangani hal-hal seperti kebenaran dalam
iklan, tuntutan yang menyesatkan, testimonial palsu,
merendahkan produk pesaing dsb.

Ketahui mengenai praktek penyiaran
Mungkin terdapat perundangan yang mencakup jam siaran,
pembatasan transmisi, standar teknis, isi iklan, perlindungan
anak, melaksanakan agama, penyampaian berita dsb.

Ketahui mengenai keadaan darurat
Perundangan ini mencakup bencana alam seperti gempa
bumi, letusan gunung berapi, banjir, badai, angin berputar,
topan, dan kebakaran hutan. Ini meliputi pula bencana sosial
seperti pemberontakan dan kerusuhan.

Ketahui mengenai kepentingan nasional
Mungkin terdapat pula perundangan yang mengatur
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan
nasional. Ini mungkin meliputi informasi cuaca, lotere
Nasional dan penggunaan bahasa asing.

Bagaimana cara kerja hak cipta

Melindungi karya kreatif
Undang-undang hak cipta melindungi kisaran yang luas dari
materi kreatif - baik itu karya seni, sastera, musik, film atau
program komputer. Tujuannya adalah untuk melindungi dan
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menghargai kreativitas, inovasi, penemuan dan upaya
intelektual.

Tersedia dengan bebas dan otomatis
Perlindungan hak cipta adalah bebas dan otomatis. Materi
dilindungi dari saat ditulis, di-tape-kan, difilmkan atau
direkam. Biasanya perlindungan berlaku untuk masa 50 tahun
sejak meninggalnya pemilik hak cipta. Pemilik hak cipta dapat
menulis sendiri tanda hak cipta pada karyanya - tidak ada
prosedur resmi. Ini hanya terdiri dari tanda Ó, diikuti oleh
nama pemilik hak cipta dan tahun mulai diterbitkan,
misalnya, Ó Philip Charley 1994. Pemilik hak cipta negara
anda dilindungi di banyak negara lain

Ketahui bahwa stasiun anda dapat menjadi pemilik
hak cipta

Stasiun radio biasanya pemilik hak cipta dari programnya
sendiri. Stasiun juga pemakai materi hak cipta dalam
penyampaian programnya.

Bayarlah ongkos untuk memakai materi hak cipta
Royalti adalah ongkos yang dibayar untuk izin penggunaan
materi yang dilindungi dengan hak cipta. Materi ini dapat
berupa karya musik, sastera atau karya seni lainnya. Royalti
memungkinkan pencipta materi ini untuk mendapatkan
sesuatu dari karyanya. Mungkin ada beberapa hak lain yang
berkaitan.
(1)  Hak dari pencipta musik untuk mengontrol pertunjukan
publik dari karyanya.
(2)  Hak dari produsen rekaman untuk mengontrol penyiaran
hasil rekamannya.
(3) Hak dari pencipta atau penerbit untuk mengontrol
perekaman karyanya.
(4) Hak dari produsen rekaman untuk mengontrol
penggandaan rekamannya.


