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Abstract: cultural factors have significant role on creating behavior in an
organization. This research tried to understand the development of power distance
culture in private collages in Banjarmasin City, South Kalimantan. The population
of this research are lecturers on collages spred in Banjarmasin City, with 86
lecturers are taken as sample with slovin’s equation and chosen with simple
random sampling. The results of this research shows that power distance culture in
collages spred in Banjarmasin City mostly low. The most significant indicator in
power distance is the involvement of underlings in making important decision in
organization.
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Abstrak: Faktor budaya memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembentukan
perilaku dalam suatu organisasi. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui
bagaimana tingkat perkembangan budaya jarak kekuasaan di lingkungan
perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Populasi pada penelitian ini adalah dosen-dosen yang ada di sekolah tinggi yang
tersebar di Kota Banjarmasin, dengan jumlah sampel 86 orang yang diambil
dengan rumus slovin dan dipilih dengan teknik sampel random acak sederhana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya jarak kekuasaan pada sekolah tinggisekolah tinggi di Kota Banjarmasin cenderung rendah. Indikator yang paling
menentukan jarak kekuasaan adalah keterlibatan bawahan dalam pembuatan
keputusan-keputusan penting dalam organisasi.
Kata Kunci : budaya, jarak kekuasaan, Kota Banjarmasin

Latar Belakang
Organisasi dapat diterjemahkan sebagai
sekelompok orang-orang yang saling
berinteraksi satu sama lain untuk mencapai
tujuan tertentu (McShane & Glinow, 2008).
Pemahaman yang baik mengenai bagaimana
suatu organisasi bergerak akan sangat
membantu manajer untuk mengelola
organisasinya dengan metode-metode yang
efektif.
Dari sekian banyak hal yang saling
berinteraksi di dalam suatu organisasi,
terdapat satu faktor yang sulit untuk
diabaikan, yaitu faktor budaya. Telah banyak
riset yang menunjukkan bahwa budaya
nasional memiliki pengaruh yang kuat

terhadap organisasi (Adair, Okumura, &
Brett, 2001). Pendapat lain juga menegaskan
bahwa budaya nasional memiliki peranan
penting
dalam
membentuk
perilaku
organisasi (Aldhuwaihi, 2013). Yoon (1996)
bahkan menegaskan bahwa walaupun nilainilai budaya dan norma-norma sosial penting
untuk
kehidupan
bermasyarakat,
keberadaannya juga menyebabkan bias pada
persepsi terhadap prinsip-prinsip yang
berlaku pada organisasi.
Penelitian
ini
berupaya
untuk
mengetahui
bagaimana
tingkat
perkembangan budaya jarak kekuasaan di
lingkungan perguruan tinggi yang ada di
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
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Penting untuk diketahui bagaimana budaya
jarak kekuasaan di lingkungan institusi
pendidikan,
mengingat
lingkungannya
dirasakan cukup berbeda dengan lingkungan
di perusahaan-perusahaan tempat penelitian
tentang jarak kekuasaan biasa dilakukan.
Kajian Literatur
Budaya jarak kekuasaan merupakan
salah satu elemen dari budaya nasional yang
berfungsi untuk menjelaskan tentang tingkat
perbedaan kekuasaan antara bawahan
dengan atasan (Wu, 2006). Budaya jarak
kekuasaan secara nasional telah diteliti oleh
Hoftstede dan telah banyak dikutip oleh
peneliti-peneliti lain di seluruh dunia (Jones,
2007).
Jarak kekuasaan, atau dikenal dengan
nama power distance, adalah suatu batas
tertentu seseorang menerima keberadaan
distribusi kekuasaan yang tidak seimbang di
masyarakat (McShane & Glinow, 2008).
Jarak kekuasaan adalah salah satu dimensi
yang digunakan oleh Hofstede untuk
mengukur budaya masyarakat di suatu
negara. Dalam 3 dekade terakhir (1984-2001)
dimensi budaya Hoftstede telah digunakan
sebagai paradigma penelitian-penelitian di
bidang komunikasi antar budaya, psikologi
lintas budaya, dan manajemen internasional
(Wu, 2006). Menurut Hoftstede dalam

situsnya
yang bernama
”http://geerthofstede.com/indonesia.html”
negara
Indonesia hingga tahun 2016 memiliki nilai
jarak kekuasaan yang tinggi, dengan skor 78.
Skor ini mengandung makna bahwa
Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Sangat tergantung pada hierarki
2. Hak yang tidak seimbang antara pemiliki
kekuasaan dengan orang yang tidak
memiliki kekuasaan
3. Akses informasi terbatas
4. Pemimpin bersifat direktif
5. Pengendalian dan pendelegasian tugas
dilakukan oleh manajemen
Berdasarkan pada data yang diambil
dari situs resmi Geert Hoftstade (2016)
ditemukan bahwa selain Indonesia, negaranegara dengan budaya jarak kekuasaan tinggi
lainnya adalah China, Malaysia, dan
Singapura. Negara dengan budaya jarak
kekuasaan rendah diantaranya adalah
Amerika Serikat dan Australia. Penduduk
dari negara-negara dengan budaya jarak
kekuasaan yang rendah umumnya tidak
membutuhkan pelatihan khusus saat akan
bekerja di negara lain, karena mereka sudah
terbiasa dengan pemahaman bahwa setiap
orang adalah unik dan memiliki budaya yang
unik pula.
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Gambar 1 : Perbandingan Tingkat Power Distance pada Beberapa Negara di Dunia
Sumber : Data diolah dari http:/geert-hofstede.com (2016)
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Jarak kekuasaan juga diterjemahkan
sebagai
batas
masyarakat
menerima
ketidakseimbangan
kekuasaan
tersebut
sebagai sesuatu yang normal dan merupakan
bagian dari kehidupan sehari-hari (Hellrieger
& John W Slocum, 2009). Individu yang
tumbuh dalam budaya yang terdapat jarak
kekuasaan tinggi akan selalu berupaya untuk
tunduk kepada atasan dan sepakat dengan
setiap tindakan atasan. Bawahan umumnya
akan melaksanakan perintah tanpa banyak
bertanya dan melakukan pekerjaan sesuai
dengan apa yang diperintahkan. Tindakan
seperti melanggar perintah atasan atau
bertindak tanpa sepengetahuan atasan
dianggap sebagai suatu pelanggaran berat.
Selain jarak kekuasaan, budaya
nasional dari Hoftstade juga meliputi
masculinity-femininity,
individualismekolektivisme,
dan
menghindari
ketidakpastian.
Masculinity-Femininity
menunjukkan tentang nilai-nilai yang berlaku
pada suatu kelompok masyarakat. Negara
yang maskulin berarti masyarakatnya sangat
mengutamakan pencapaian dan kesuksesan,
sedangkan Negara yang feminine berarti
masyarakat
sangat
mengutamakan
kepedulian terhadap orang lain dan
peningkatan kualitas hidup. Individualismekolektivisme menggambarkan hubungan
antar individu di dalam suatu kelompok
masyarakat,
apakah
mereka
sangat
mengutamakan diri sendiri dan keluarganya
(individualisme)
atau
mengutamakan
loyalitasnya
terhadap
kelompok
(kolektivisme). Menghindari ketidakpastian
mengacu pada sejauh mana suatu kelompok
masyarakat merasa terancam oleh suatu
kondisi yang tidak pasti dan sejauh mana
mereka berusaha untuk menghindarinya.
GLOBE Study mengembangkan teori
budaya
nasional
hoftstade
dan
mengkombinasikannya
dengan
teori
Schwartz (1994), Smith (1995), dan Inglehart
(1997), sehingga ditemukan sembilan budaya
masyarakat,
yaitu
jarak
kekuasaan,
menghindari
ketidakpastian,
orientasi
kemanusiaan, kolektivisme dalam institusi,
kolektivisme dalam grup, ketegasan dalam
grup, egalitarianism gender, orientasi masa
depan, dan orientasi prestasi (House, Javidan,
Hanges, & Dorfman, 2002). Penelitian di

bidang ini dilakukan untuk meningkatkan
efektivitas dari seorang pemimpin saat
mengelola perusahaan yang bersifat lintas
budaya.
Pada kalangan masyarakat lain yang
memiliki budaya jarak kekuasaan yang
rendah, terdapat pemikiran bahwa antara
pimpinan dan bawahan saling membutuhkan
satu sama lain. Hal-hal seperti formalitas dan
perijinan dianggap sebagai sesuatu yang
memperlambat selesainya pekerjaan, dan
terkadang
dilanggar
oleh
bawahan.
Seringkali
bawahan
secara
terbuka
menyampaikan keberatan jika terdapat
instruksi pimpinan yang dianggap tidak
sesuai.
Khatri (2009) menemukan bahwa
adanya jarak kekuasaan yang tinggi di
organisasi akan mendatangkan konsekuensi
sebagai berikut:
1. Terbatasnya keterlibatan dari karyawan
2. Spesifikasi kerja yang sangat ketat
3. Komunikasi vertikal dan horizontal yang
terbatas
4. Tingginya tingkat pengendalian dari
manajemen
5. Terbatasnya peluang untuk tumbuh dan
berkembang di organisasi
6. Tingginya micromanagement, seperti
pengawasan dan manajemen kinerja
Pengukuran budaya jarak kekuasaan
secara nasional mulai diragukan akurasinya
oleh para peneliti ilmu sosial. Jones (2007)
mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli
yang mempertanyakan hasil penilaian budaya
oleh Hofstede, salah satunya tentang budaya
jarak kekuasaan. Argumen-argumen tersebut
meliputi relevansi, homogenitas budaya
masyarakat, batasan Negara, dan pendekatan
satu perusahaan. Secara relevansi, penelitian
dengan teknik survey dianggap kurang bagus
untuk meneliti sesuatu yang bersifat sensitif
seperti
budaya
masyarakat.Dari
sisi
homogenitas budaya masyarakat, Hofstede
meneliti suatu negara dengan mengabaikan
fakta bahwa suatu negara terdiri dari
berbagai etnis dengan budaya yang berbedabeda. Dari sisi batasan Negara, para peneliti
beranggapan bahwa Negara dianggap tidak
lagi mampu menjadi ruang lingkup dari suatu
budaya, karana masyarakat dunia saat sudah
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mulai berbaur satu sama lain sebagai akibat
dari arus transportasi, informasi, dan
komunikasi yang semakin pesat. Budaya
lebih baik diukur dalam ruang lingkup grup
atau kelompok masyarakat. Dari sisi
pendekatan satu perusahaan, para ahli
berpendapat
bahwa
penelitian
yang
dilakukan hanya pada satu perusahaan
dianggap tidak mampu mewakili suatu
negara secara keseluruhan.
Pendapat dari McSweeney (2000)
menyatakan bahwa budaya sebaiknya tidak
diukur secara nasional karena budaya saat
ini tidak lagi terkurung oleh batas negara.
Studi dari Kwon (2012) menemukan bahwa
di negara yang sama (Cina) ditemukan nilai
indeks jarak kekuasaan yang berbeda-beda
pada masing-masing kelompok masyarakat.
Piller (2011) mengemukakan bahwa jelas
terdapat perbedaan budaya jarak kekuasaan
antara orang yang berpendidikan dengan
yang tidak, antara orang yang tinggal di kota
dengan yang tinggal di desa, atau antara
orang dengan penghasilan tinggi dengan
orang dengan penghasilan rendah. Oleh
karena itu, saat ingin mengukur budaya jarak
kekuasaan, peneliti sebaiknya mengukurnya
dengan data primer pada kelompok
masyarakat yang lebih kecil dan homogen
untuk mendapatkan hasil yang akurat.
Salah satu metode yang dapat
digunakan untuk mengukur tingkat budaya
jarak kekuasaan adalah 5 indikator dari
Dorfman and Howell (1988) yang bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana kesenjangan
kekuasaan antara pimpinan dengan bawahan
masih dianggap sebagai suatu kewajaran.
Indikator yang pertama adalah tingkat
keterlibatan bawahan dalam pembuatan
keputusan. Item ini mengukur sejauh mana
seorang
pimpinan
mau
melibatkan
bawahannya dalam proses pembuatan
keputusan-keputusan atau aturan-aturan yang
bersifat strategis. Pada organisasi dengan
jarak kekuasaan yang tinggi, bawahan jarang
dilibatkan dalam pembuatan suatu keputusan,
dan bawahan memang tidak berharap untuk
dilibatkan. Bawahan menyadari bahwa
pembuatan keputusan adalah hak dan
wewenang dari pimpinan. Pada organisasi
dengan budaya jarak kekuasaan yang rendah,
bawahan berharap dapat diikutsertakan

dalam
pembuatan
keputusan-keputusan
strategis, karena bawahan merasa bahwa
mereka dan pimpinan adalah rekan kerja
yang sederajat.
Indikator yang kedua adalah tingkat
penggunaan otoritas atasan. Indikator ini
mengukur sejauh mana seorang pimpinan
akan
menggunakan
kekuasaan
yang
dimilikinya untuk menekan bawahannya.
Pada organisasi dengan budaya jarak
kekuasaan yang tinggi, seorang pimpinan
dapat memanfaatkan jabatannya untuk
menyuruh bawahannya mengerjakan hal-hal
diluar lingkup pekerjaan, termasuk untuk
kepentingan pribadi pimpinan. Dengan
adanya budaya jarak kekuasaan yang tinggi,
karyawan akan menganggap bahwa perilaku
pimpinan ini adalah sesuatu yang wajar,
sehingga tidak dianggap sebagai suatu hal
yang perlu dipermasalahkan. Pada organisasi
dengan jarak kekuasaan yang rendah,
perilaku seperti ini akan mendapatkan
perlawanan dari bawahan.
Indikator
yang
ketiga
adalah
keterbukaan dari pimpinan terhadap saran
dan pendapat dari bawahan. Indikator ini
mengukur sejauh mana seorang pimpinan
mau mendengarkan saran dan pendapat dari
para bawahannya. Pada organisasi dengan
budaya jarak kekuasaan yang tinggi,
bawahan cenderung tidak menuntut pimpinan
untuk mendengarkan pendapat mereka,
sedangkan pada organisasi dengan budaya
jarak kekuasaan yang rendah, bawahan
merasa bahwa pendapat mereka sama
pentingnya dengan pendapat dari pimpinan,
sehingga harus diperlakukan secara setara.
Indikator yang keempat adalah sikap
bawahan terhadap keputusan pimpinan.
Indikator ini mengukur sejauh mana bawahan
meyakini bahwa setiap perilaku pimpinan
adalah benar dan tidak perlu untuk
dipertanyakan atau dipermasalahkan. Pada
organisasi dengan budaya jarak kekuasaan
yang tinggi, bawahan umumnya memiliki
kecenderungan untuk setuju saja dengan
setiap keputusan dari pimpinan. Pada
organisasi dengan budaya jarak kekuasaan
yang rendah, seorang bawahan akan bereaksi
terhadap setiap keputusan dari pimpinan. Jika
keputusan itu dinilai merugikan, karyawan
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dapat bereaksi dengan cara mengajukan
protes atau meminta pertimbangan kembali.
Indikator yang kelima adalah tingkat
pendelegasian pekerjaan-pekerjaan yang
penting. Indikator ini mengukur sejauh mana
seorang pimpinan mau mendelegasikan
pekerjaan-pekerjaan yang dianggap penting
bagi kelangsungan hidup organisasi. Pada
organisasi dengan budaya jarak kekuasaan
yang tinggi, seorang pimpinan menyadari
bahwa dirinya adalah penggerak organisasi
yang utama, sehingga kelangsungan hidup
organisasi sepenuhnya dirasakan sebagai
beban dari pimpinan. Pada organisasi dengan
budaya jarak kekuasaan yang rendah,
seorang
pimpinan
menyadari
bahwa
bawahannya memiliki peran yang setara
dengan dirinya di dalam organisasi. Oleh
karena itu, pimpinan bersedia untuk
mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan penting
dan lebih memposisikan dirinya sebagai
pengawas dan penasihat.
Selain
menggunakan
indikatorindikator dari Dorfman & Howell (1988),
ada juga peneliti yang memutuskan untuk
mengukur Variabel Jarak Kekuasaan dengan
menggunakan indikator lain, yaitu indikator
jarak kekuasaan dari Robertson and
Hoffman (2000), seperti penelitian yang
dilakukan oleh Wang and Nayir (2010).
Tindakan ini dilakukan sebagai perwujudan
dari kritik terhadap studi Hoftstade
(Dorfman & Howell, 1988), yaitu salah
satunya adalah cultural homogeneity.
Penelitian Hoftstede berasumsi bahwa
masyarakat di suatu negara itu bersifat
homogen, padahal hampir semua negara
terdiri dari berbagai etnis (Nasif, Al-Daeaj,
Ebrahimi, & Thibodeaux, 1991). Hoftstede
cenderung untuk mengabaikan pentingnya
suatu komunitas dan variasi-variasi yang
dipengaruhi oleh komunitas tersebut
(Dorfman & Howell, 1988). Penelitian
terbaru
menyatakan
bahwa
budaya
sebaiknya tidak diukur secara nasional
karena budaya saat ini tidak lagi terkurung
oleh batas negara (McSweeney, 2000). Oleh
karena itu, saat ingin mengukur budaya jarak
kekuasaan, peneliti sebaiknya mengukurnya
dengan data primer, untuk mendapatkan
hasil yang akurat.

Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara
deskriptif kuantitatif untuk melihat tingkat
jarak kekuasaan jika diukur pada dosendosen sekolah tinggi yang ada di Kota
Banjarmasin.
Jumlah populasi sebesar 582 dosen
dan diambil sampel menggunakan rumus
slovin dengan tingkat error 10% menjadi 86
responden., dengan perhitungan sebagai
berikut:

n = 85,337 atau dibulatkan 86.
Sampel diambil dengan teknik simple
random sampling karena teknik tesebut
dirasakan sesuai dengan tujuan penelitian
yang ingin menggeneralisasikan hasil.
Indikator yang digunakan untuk mengukur
tingkat jarak keuasaan adalah 5 indikator
dari Dorfman & Howell (1988) yang terdiri
dari tingkat keterlibatan bawahan dalam
pembuatan keputusan, tingkat penggunaan
otoritas atasan, keterbukaan terhadap saran
dan pendapat, sikap bawahan terhadap
keputusan atasan, dan tingkat pendelegasian
pekerjaan-pekerjaan yang penting.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil uji validitas dan reliabilitas
menemukan bahwa terdapat salah satu
indikator yang tidak valid, yaitu sikap
bawahan terhadap keputusan atasan.
Pernyataan ini dianggap membingungkan
dan berdasarkan hasil analisis faktor
konfirmatori, lebih condong ke faktor selain
jarak kekuasaan. Oleh karena itu, untuk
selanjutnya indikator sikap bawahan
terhadap
keputusan
atasan
tidak
dikutsertakan lagi pada penelitian ini.
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Tabel 1. Deskripsi Variabel Jarak Kekuasaan
Indikator

Jawaban Responden
3
4
5
F % F
%
F
%
F
%
F %
5 5.81 30 34.88 37 43.02 10 11.63 4 4.65
1

Ketidakterlibatan bawahan dalam
pembuatan keputusan (Z.2.1)
Tingkat penggunaan otoritas atasan
(Z.2.2)
Tidak terbuka terhadap saran dan
pendapat (Z.2.3)
Tingkat Keenganan Mendelegasikan
pekerjaan penting (Z.2.5)
Rata-Rata Variabel Jarak Kekuasaan

2

6

RataRata
2.74

6 6.98 44 51.16

29

33.72

6.98

1

1.16

2.44

5 5.81 31 36.05

30

34.88 18 20.93

2

2.33

2.78

5 5.81 24 27.91

31

36.05 24 27.91

2

2.33

2.93

5.25 6.10 32 37.50 31.75 36.92 14.5 16.86 2.3 2.62

2.72

Sumber : Hasil Analisis
Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata
variabel jarak kekuasaan yang hanya sebesar
2,72. Kondisi ini artinya variabel jarak
kekuasaan memiliki nilai di antara sedang (3)
dan rendah (2). Temuan ini menunjukkan
bahwa rata-rata dosen di sekolah tinggi
swasta di Banjarmasin kesulitan untuk
menerima ketidakseimbangan distribusi
kekuasaan antara pimpinan dengan bawahan.
Pada kondisi saat jarak kekuasaan itu rendah,
dosen merasa bahwa dirinya dibutuhkan oleh
pimpinan, sama seperti dia membutuhkan
pimpinan. Indikator yang memiliki nilai
paling rendah adalah tingkat penggunaan
otoritas atasan, yang artinya sangat jarang
terjadi pimpinan sekolah tinggi swasta di
Banjarmasin menggunakan jabatannya untuk
menekan dosen. Mengingat dosen-dosen
yang bekerja di sekolah tinggi juga memiliki
pekerjaan lain, seringkali dosen-dosen hanya
ke kampus untuk mengajar atau jika ada
urusan dengan pihak akademik, sehingga
interaksi dengan pimpinan sekolah tinggi
menjadi rendah. Dosen lebih mengganggap
ketua sekolah tinggi sebagai rekan kerja
dibandingkan pimpinan, mengingat ketua
sekolah tinggi dan para pejabat struktural
juga memiliki kewajiban untuk mengajar di
kelas sepertihalnya dengan dosen-dosen yang
lain.
Sulit bagi pimpinan di sekolah tinggi
untuk memposisikan dirinya lebih tinggi dari
dosen karena puncak dari segala kebijakan
lebih banyak berasal dari ketua yayasan.
Dosen yang memiliki kedekatan pribadi
dengan pengelola yayasan terkadang bisa
lebih berpengaruh dibandingkan pimpinan
perguruan tinggi. Para pejabat struktural juga
menyadari jika ketua yayasan tidak

memperpanjang masa jabatannya, maka
mereka akan kembali menjadi dosen biasa,
setara dengan dosen-dosen yang lain.
Kesadaran ini tentunya akan memunculkan
kehati-hatian oleh para pejabat struktural
dalam bersikap dan memperlakukan rekan
dosen-dosen.
Pada Tabel 2, dapat diketahuibahwa
indikator dengan loading faktor tertinggi
adalah ketidakketerlibatan bawahan dalam
pembuatan
keputusan.
Temuan
ini
menunjukkan bahwa jarak kekuasaan
ditentukan oleh keempat indikator tersebut,
tetapi responden pada penelitian ini
menganggap bahwa faktor yang paling utama
adalah dilibatkan dalam membuat keputusan,
yang artinya semakin bawahan merasa
mereka
dilibatkan
dalam
pembuatan
keputusan-keputusan penting di organisasi,
semakin mereka merasa bahwa tidak terdapat
jarak kekuasaan di organisasinya. Indikator
ketidakterlibatan bawahan dalam pembuatah
keputusan memiliki nilai rata-rata indikator
yang rendah, artinya pimpinan banyak
melibatkan bawahannya dalam pembuatan
keputusan-keputusan penting, bisa jadi
melalui melalui rapat atau pertemuanpertemuan dosen.
Keterkaitan antara tingginya nilai
loading
factor
untuk
indikator
ketidakterlibatan bawahan dalam pembuatan
keputusan dengan rendahnya nilai skor rataratanya menjadi penentu yang paling utama
dalam menjelaskan rendahnya budaya jarak
kekuasaan di lingkungan sekolah tinggisekolah tinggi swasta yang ada di Kota
Banjarmasin.
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Tabel 2. Loading Factor dan Skor Rata-Rata Variabel Jarak Kekuasaan
No
1.
2.
3.
4.

Indikator
Ketidakterlibatan bawahan dalam pembuatan
keputusan (Z.2.1)
Tingkat penggunaan otoritas atasan (Z.2.2)
Tidak terbuka terhadap saran dan pendapat (Z.2.3)
Tingkat Keenganan mendelegasikan pekerjaan
penting (Z.2.5)

Loading Factor
(0.834)

Skor Rata-Rata
2,74

(0.733)
(0.812)
(0.682)

2,44
2,78
2,93

Sumber : Hasil Analisis
Hasil penelitian menunjukkan jarak
kekuasaan memiliki skor hanya 2,72, masih
dibawah nilai rata-rata 3. Ini artinya terdapat
jarak kekuasaan yang rendah di lingkungan
Sekolah Tinggi – Sekolah Tinggi Swasta di
Kota Banjarmasin. Hasil ini bertolak
belakang dengan temuan Hoftstade dalam
situsnya
”http://geert-hofstede.com/
indonesia.html” yang menyatakan bahwa
negara Indonesia memiliki nilai jarak
kekuasaan yang tinggi, dengan skor 78.
Temuan ini mendukung penelitian Jones
(2007) yang menyatakan bahwa budaya
sebaiknya diukur dalam lingkup grup atau
kelompok masyarakat, bukan negara.
McSweeney (2000) juga menyatakan bahwa
budaya sebaiknya tidak diukur secara
nasional karena mudahnya akses informasi
global saat ini menyebabkan budaya tidak
lagi terkurung oleh batas negara.
Rendahnya budaya jarak kekuasaan di
lingkungan sekolah tinggi – sekolah tinggi
swasta di Banjarmasin terutama nampak dari
rendahnya tingkat penggunaan otoritas dari
atasan (indikator dengan skor terendah).
Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari tidak
dirasakannya perbedaan status sosial antara
pimpinan sekolah tinggi dengan para dosen.
Variabel jarak kekuasaan pada awalnya
diukur dengan menggunakan 5 indikator,
tetapi 1 indikator ditemukan tidak valid,
sehingga selanjutnya pengukuran hanya
menggunakan 4 indikator. Tabel 1
menunjukkan bahwa semua indikator dari
Variabel Jarak Kekuasaan dinilai rendah oleh
responden penelitian, yang artinya budaya
Jarak Kekuasaan di Sekolah Tinggi yang ada
di Kota Banjarmasin memang rendah.
Walaupun semua indikatornya dianggap
penting dalam menentukan adanya Jarak
Kekuasaan, indikator dari variabel jarak
kekuasaan yang dinilai paling besar

kemampuannya dalam membentuk Jarak
Kekuasaan di organisasi adalah keterlibatan
bawahan dalam pembuatan keputusan. Dosen
pada dasarnya memiliki pendidikan yang
cukup tinggi. Pada saat ini dosen dengan
kualifikasi S1 sudah menjadi semakin
sedikit. Kualifikasi pendidikan yang tinggi
ditambah dengan pengalaman mengajar yang
memadai menyebakan seorang dosen
memiliki kebutuhan untuk didengarkan
pendapatnya. Sekolah tinggi yang membuat
berbagai keputusan tanpa melibatkan para
dosen yang menjadi subjek keputusan
tersebut,
akan
menyebabkan
dosen
merasakan adanya kesenjangan kekuasaan
yang signifikan antara institusinya dengan
dirinya. Dengan dilibatkan dalam pembuatan
keputusan-keputusan strategis, dosen tidak
merasakan adanya kesenjangan kekuasaan
yang terlalu tinggi antara institusi dengan
dirinya.
Masih berkaitan dengan indikator
sebelumnya, indikator terkuat kedua dalam
meprediksi
jarak
kekuasaan
adalah
keterbukaan terhadap saran dan pendapat.
Melanjutkan penjelasan dari indikator
sebelumnya, dosen ingin dilibatkan dalam
pembuatan keputusan agar saran dan
pendapat mereka sebagai individu yang
memiliki pendidikan tinggi, didengar dan
dipertimbangkan oleh pimpinan. Jika
pimpinan cenderung untuk mengabaikan
pendapat dari para dosen dalam mebuat suatu
keputusan, maka dosen akan merasakan
adanya jarak kekuasaan yang tinggi antara
institusi dengan dirinya. Temuan dari
penelitian ini yang menyatakan bahwa jarak
kekuasaan di sekolah-sekolah tinggi di Kota
Banjarmasin adalah rendah menunjukkan
bahwa pendapat dosen didengarkan oleh
pimpinannya dalam pembuatan keputusankeputusan strategis.
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Indikator terkuat ketiga adalah tingkat
penggunaan otoritas atasan. Indikator ini
menunjukkan seberapa
jauh
seorang
pimpinan memanfaatkan posisinya sebagai
pimpinan untuk menekan bawahannya. Di
lingkungan sekolah tinggi, kebanyakan
dosen-dosennya memilki pekerjaan lain
selain dosen, sehingga terkadang dosendosen tertentu memiliki status sosial yang
lebih tinggi dibandingkan ketua sekolah
tinggi. Hal ini menyebabkan ketua sekolah
tinggi tidak dapat memanfaatkan posisinya
sebagai pimpinan untuk menekan dosendosennya, sehingga budaya jarak kekuasaan
menjadi rendah.
Indikator
yang
paling
lemah
kemampuannya untuk memprediksi jarak
kekuasaan dibanding indikator-indikator lain
adalah
tingkat
pendelegasian
untuk
pekerjaan-pekerjaan penting. Organisasi
yang banyak mendelegasikan pekerjaannya
kepada bawahan dapat diartikan sebagai
organisasi dengan budaya jarak kekuasaan
yang rendah, sedangkan organisasi yang
hanya menyerahkan pekerjaan biasa kepada
bawahan, sedangkan hal-hal yang dianggap
penting diatasi sendiri oleh pimpinan
menunjukkan organisasi yang memiliki
budaya jarak kekuasaan yang tinggi. Di
lingkungan sekolah tinggi swasta, indikator
ini dianggap kurang penting oleh para dosen
karena peran dosen di institusi tersebut lebih
besar dalam hal mengajar. Pimpinan lebih
banyak mendelegasikan tugas-tugas kepada
para pejabat struktural, karena ini memang
sudah termasuk tugas mereka sebagai
pengelola kampus.
Kesimpulan
Terdapat jarak kekuasaan yang rendah
pada sekolah tinggi-sekolah tinggi swasta
yang ada di Kota Banjarmasin. Jarak
kekuasaan terutama sekali ditentukan oleh
bagaimana tingkat keterlibatan bawahan
dalam
pembuatan
keputusan-keputusan
penting.
Peneliti
selanjutnya
dapat
mengembangkan penelitian ini pada jumlah
sampel yang lebih besar dan lingkup area
yang lebih luas. Penelitian juga bisa
dilakukan dengan memasukkan budaya
nasional hoftstade lainnya seperti kolektivitas
atau kebiasaan menghindari ketidakpastian.
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