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Abstract: Without a clear division of tasks, a staff in carrying out their activities will experience various
difficulties, one of which is that the tasks performed may overlap with the duties/work of other staff,
while on the other hand a leader as the staff supervisor himself has a variety of very heavy tasks.
Therefore the leader who understands the division of tasks must immediately realize that everything is
in managing the organization there is a range of control of the implementation of work, meaning that
the leader must be able to empower other staff in order to achieve the goals set. The initiative to
empower staff in organizations certainly becomes something very important, especially in the
framework of decision making. To support and assist the implementation of leadership tasks requires
the ability of qualified staff, this is very appropriate because the current tendency of organizations is
increasingly complex with changes that are fast and difficult to predict. Then we need the role of
qualified staff, therefore to support the implementation of the leader's duties, the staff must have the
necessary requirements
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Pendahuluan
Tanpa pembagian tugas yang jelas, seorang staf dalam melaksanakan kegiatannya akan
mengalami berbagai kesulitan salah satunya yaitu tugas yang dilakukan bisa saja bersifat tumpang
tindihnya dengan tugas / pekerjaan staf lain, sementara dilain pihak seorang pimpinan sebagai atasan
staf itu sendiri memiliki berbagai tugas yang sangat berat. Oleh karenanya pimpinan yang mengerti
tentang pembagian tugas segera harus menyadari itu semuanya yaitu didalam mengelola organisasi
terdapat rentang kendali pelaksanaan pekerjaan, artinya pimpinan harus mampu memberdayakan staf
lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Inisiatif melakukan pemberdayaan staf dalam
organisasi tentu menjadi sesuatu hal yang sangat penting terutama dalam kerangka pengambilan
keputusan. Untuk mendukung dan membantu pelaksanaan tugas pimpinan diperlukan kemampuan staf
yang mumpuni, hal ini sangat tepat karena kecenderungan sekarang ini organisasi semakin kompleks
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dengan perubahan yang serba cepat dan sulit diprediksi. Berbicara tentang tugas dan kewajiban
seorang pimpinan maka kita mendapatkan gambaran bahwa pimpinan memiliki pekerjaan yang berat,
menyita banyak waktu dan pikiran serta hampir dapat dikatakan bahwa pekerjaannya tak mengenal
istilah selesai, oleh karena itu maka peran dari staf merupakan salah satu cara untuk membantu tugastugas pimpinan, namun sebelum melakukan pemberdayaan staf, maka

perlu dipertimbangkan

pemilihan staf yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki sikap dan perilaku yang baik dan
pengetahuan dan keterampilan yang profesional.

Pentingnya peran staf dalam menunjang tugas pimpinan
Sebelum menjelaskan tentang penting dan peran staf dalam memnunjang tugas pimpinan,
akan diuraikan terlebih dahulu beberapa pendapat ahli tentang pengertian staf nenurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia sebagai berikut:
a. Sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang ketua dalam mengelola sesuatu;
b. Bagian organisasi yang tidak mempunyai hak memberikan perintah, tetapi mempunyai hak
membantu pimpinan, memberikan nasihat dan sebagainya (Sobirin, Zulkifli Lubis, Rudi Gunawan,
2014, hal. 30).
Berikutnya pengertian staf menurut versi yang lain yaitu seorang yang memberikan saran dan
pelayanan kepada fungsi lini dalam suatu organisasi (Aditio, 2012). Berdasarkan penjelasan tersebut
maka staf dapat diartikan sebagai unsur pembantu pimpinan yang melakukan sebagian pekerjaan yang
menjadi tanggung jawab pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, dengan demikian, staf
memiliki andil yang besar dalam mendukung tujuan-tujuan dari organisasi. Selanjutnya akan diuraikan
tentang peran staf dalam membantu pimpinan yaitu sebagai berikut :
“Pekerjaan seorang pimpinan organisasi merupakan pekerjaan yang berat, menyita
banyak waktu dan pikiran serta hampir dapat dikatakan bahwa pekerjaannya tak
mengenal istilah selesai. Pada dasarnya tugas pokok setiap pimpinan pada
organisasi apapun adalah terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang
dipimpinnya.Tujuan tersebut dapat dikelompokkan menurut tingkatannya, yaitu:
Tujuan Stratejik (Strategic Goal),Tujuan Operatif (Operative Goal) dan tujuan/sasaran
operasional (Operational Objective). Pencapaian tujuan-tujuan tersebut menjadi tugas
dari setiap pimpinan sesuai dengan jenjangnya. Pimpinan Tingkat Atas (Top
Manager) atau Eksekutif mempuyai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan
strategic, Pimpinan Madya (Middle manager) atau manajer untuk pencapaian tujuan
operatif dan pimpinan pelaksana (Lower manager) atau Supervisor untuk pencapaian
sasaran operasional. Dalam perkembangan dunia yang dinamis, penuh perubahan
dan perubahan tersebut sulit diperkirakan menyebabkan pelaksanaan tugas pimpinan
semakin kompleks (Sobirin, Zulkifli Lubis, Rudi Gunawan, 2014, hal. 32)”.
Selanjutnya peranan yang dapat diberikan oleh staf antara lain adalah sebagai berikut :
1. Memberikan telaahan mengenai berbagai aspek organisasi;
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2. Juru bicara pimpinan;
3. Penasihat pimpinan/konsultan.
Peranan yang diberikan oleh staf ternyata cukup benar, dan bila kemampuan ini
dimaksimalkan tidak menutup kemungkinan seorang staf dapat jadi think thank nya organisasi,
mengingat betapa besarnya peranan staf, maka seorang pimpinan harus dapat memberikan
kesempatan kepada para staf untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk selain untuk pengembangan
pribadi staf tersebut, juga untuk menjadi profesionalismenya. Untuk dapat melakukan peranan yang
begitu besar dari seorang staf, maka staf dituntut untuk memiliki beberapa persyaratan antara lain
sebagai berikut :
a. Memahami visi dan misi organisasi;
b. Memiliki wawasan yang luas;
c. Berpikir sistemik;
d. Menguasai berbagai teknik pemecahan masalah;
e. Memiliki human skill yang baik;
f. Memiliki kemampuan teknis di bidangnya;
g. Memiliki etika kerja yang baik;
h. Memiliki integritas. (2014:34)
Dengan memperhatikan kriteria diatas tentunya tidaklah mudah mendapatkan staf yang benarbenar diidamkannya, namun demikian ada yang terpenting dari semuanya, yaitu point Integritas.
Dengan memiliki integritas staf akan bertanggung jawab apa yang menjadi kewajibannya. Berbicara
tentang tanggung jawab staf, maka staflah sebenarnya yang bertanggung jawab dalam suatu
organisasi untuk menentukan dan memecahkan masalah yang dihadapi organisasi, sehingga pimpinan
hanya akan menyetujui atau tidak tindakan yang akan diambil dalam memecahkan masalah tersebut,
artinya seorang staf memiliki tanggung jawab yang besar dalam memajukan sebuah organisasi,
disinilah peran staf akan sangat terlihat jika yang bersangkutan mampu memberikan yang terbaik untuk
organisasinya, karena seringkali kegagalan sebuah organisasi salah satu penyebabnya yaitu peran
dari staf yang kurang peduli terhadap organisasinya, maka untuk memberikan pemahaman yang tepat
terhadap posisi staf dalam organisasi.
Dengan memperhatikan betapa pentingnya staf dalam kehidupan organisasi, berikut ini akan
diuraikan Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab staf :
1. Fungsi Staf.
Secara umum fungsi staf dalam organisasi/ manajemen antara lain meliputi :
a. Memberikan bantuan dalam porsi terbesar terhadap bidang tugas pimpinan dalam arti
leading – dibidang administrasi (organic function of manager).
b. Staf adalah perluasan dari pribadi pimpinan (Extension or the personality of manager).
c. Menerjemahkan pikiran pimpinan dalam rumusan kebijaksanaan, rencana tindakan.
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d. Memberikan pengaruh tertentu pada perumusan kebijaksanaan, pengambilan, rencana
tindakan tata kerja, evaluasi, dsb (karena pengetahuan, keahlian dan pengalaman).
2. Wewenang Staf.
a. Membantu pimpinan dalam pelaksanaan tugas/fungsi yang melekat:
1. Forecasting: memberikan perkiraan keadaan di masa depan.
2. Planning: hasil dan alternatif tindakan yang dipilih.
3. Organizing: pengaturan tugas dan pemberian kemudahan tenaga dan material),
Koordinasi untuk mewujudkan hubungan kerja yang efektif.
4. Controlling: agar semua tindakan sesuai kebijaksanaan.Dalam bentuk saran,
pertimbangan, pemikiran yang dituangkan dalam berbagai bentuk:
b. Telaahan staf (dalam bidang FPOC);
c. Rencana kerja, juklak, evaluasi staf tentang penyelesaian proyek dan proyeksi-proyeksi
tentang keadaan masa depan.
d. Membantu pimpinan dalam bentuk pemberian fasilitas (tenaga, material, pembiayaan dan
ketata usahaan).
3. Tugas/Pekerjaan Staf :
a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat-akibat
atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
b. Mengumpulkan, mengestimasikan dan mengolah bahan-bahan mengenai atau yang
berhubungan dengan tugas pokok.
c. Diminta atau tidak diminta membuat perkiraan keadaan (kirka) dan memberikan saran-saran
atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada pimpinan sebagai bahan
untuk menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan.
d. Menempa kebijaksanaan atau keputusan pimpinan dalam bentuk - bentuk tertentu dan
menyampaikannya kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan seperti peraturan.
4. Tanggung Jawab Staf. Staflah yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi unt
menentukan dan memecahkan masalah yang dihadapi organisasi, sehingga pimpinan
dari organisasi tersebut, hanya akan menyetujui atau tidak tindakan yang akan
diambil dalam memecahkan masalah tersebut (Sobirin, Zulkifli Lubis, Rudi Gunawan,
2014, hal. 34)”.

Kesimpulan
Seorang staf pada dasarnya aset yang harus dikembangkan oleh pimpinan, mengingat seorang
pimpinan sebagai atasan staf itu sendiri memiliki berbagai tugas yang sangat berat. Oleh karenanya
pimpinan harus mampu mengelola organisasi melalui rentang kendali dalam pelaksanaan pekerjaan.
Artinya pimpinan harus mampu memberdayakan staf lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang
ditetapkan. Mengingat peran seorang staf yang sangat besar dan dibutuhkan, maka seorang sebagai
penunjang pelaksanaan tugas pimpinan perlu beberapa persyaratan.
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