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ABSTRAK 

Berkembangnya teknologi menjadikan manusia ketergantungan pada elektronik 

terutama handphone. Bahkan saat ini handphone digunakan sebagai media bekerja. Namun 

tak jarang pula elektronik digunakan sebagai pelampiasan saat enggan bekerja. Hal ini bisa 

jadi dikarenakan terjadinya burnout pada pekerja sehingga beralih pada menggunakan waktu 

kerja dengan kegiatan yang tidak berguna. Kajian teori ini didasarkan dari beberapa hasil 

penelitian mengenai bahayanya burnout pada layanan umum dan keterkaitannya dengan 

keleluasaan mengambil keputusan (decision latitude) dan harapan (hope). 

Kata Kunci: Burnout, Decision latitude, Hope, Public Service 

 

ABSTRACT 

The development of technology makes humans dependent on electronics, especially 

mobile phones. Even today mobile phones are used as working media. But not infrequently 

also used electronics as an outlet when reluctant to work. This could be due to the occurrence 

of burnout in workers so they switch to using work time with useless activities. This theory 

study is based on several research results regarding the dangers of burnout in public services 

and their relevance to decision-making flexibility and hope. 
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PENDAHULUAN 

Pekerjaan layanan rentan menguras emosi setiap pekerja. Pekerjaan ini berkaitan 

dengan pelayanan pada penerima layanan atau pelanggan secara langsung. Pekerjaan layanan 

bukan hanya seperti pegawai bank saja, menjadi guru juga memberikan pelayanan pada 

siswanya melalui proses belajar mengajar. Konsistensi dalam memenuhi keinginan penerima 

layanan menjadi syarat bagi pekerja. Sedangkan pelanggan yang dihadapi memiliki berbagai 

macam karakter. Bukanlah hal mudah menghadapi pelanggan dengan berbagai macam 

karakter, bisa jadi emosi negatif itu muncul. Jika kontrol emosi tidak terjaga bisa 

menyebabkan timbulnya sikap yang tidak baik pada pelanggan yang nantinya akan 

menimbulkan kerugian. pelanggan bisa jadi enggan kembali pada organisasi tersebut 

kemudian berpindah ke organisasi lain, bahkan juga menceritakan keburukan sikap tersebut 

kepada orang lain sehingga secara tidak langsung menyebabkan kerugian pada diri sendiri 

maupun organisasi. Kurangnya kontrol emosi disebabkan oleh karena kondisi kelelahan yang 

terjadi dalam jangka waktu lama (Maslah, Schaufeli, dan Leiter, 2001). pada psikologi 
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industri dan organisasi, kelelahan dalam jangka waktu lama disebut dengan burnout. Tujuan 

dari artikel ini adalah menjabarkan kajian teori mengenai bahaya burnout pada public service.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Keleluasaan mengambil keputusan (Decision latitude) 

Keleluasaan mengambil keputusan didefinisikan sebagai kemampuan kerja seseorang 

dalam mengambil keputusan terkait cara mereka bekerja. Jadi variabel ini bersifat internal 

seorang pekerja. Sedangkan pengambilan keputusan pada kegiatan rapat atau konteks luas 

organisasi disebut keleluasaan mengambil keputusan level organisasi yang bersifat kontrol 

eksternal.  Pada artikel ini variabel yang diambil bersifat kontrol internal pada diri sendiri. 

Pekerja dengan keleluasaan yang tinggi tidak menunggu perintah dari supervisor terlebih 

dahulu. Mereka mengerti apa yang harus mereka selesaikan sesuai dengan deskripsi kerja 

(Karasek et al, 1981; Dhont, Pot, & Kraan, 2014). 

Burnout  

 

Burnout masih belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jika diartikan pada 

google translate akan muncul “terbakar habis” atau kelelahan. Namun makna kelelahan 

secara umum akan diartikan kelelahan fisik. Sedangkan burnout ini merupakan kelelahan 

yang terjadi dalam waktu yang lama. sehingga kelelahan yang terjadi pada fisik, emosi dan 

juga mental. Kondisi tersebut merupakan reaksi subyektif seorang pekerja akibat tekanan 

kerja. Kondisi burnout dapat dijelaskan melalui tiga dimensi yaitu kelelahan, penarikan diri, 

dan penurunan hasrat pencapaian prestasi diri. Definisi dari ketiga dimensi tersebut akan 

dijelaskan lebih lanjut. Kelelahan merupakan konsekuensi kondisi fisik, emosi dan mental 

yang mengalami penurunan oleh karena paparan stresor yang berkepanjangan di tempat kerja. 

Penarikan diri adalah keadaan seseorang membuat jarak antara dirinya dengan penerima 

layanan sehingga kualitas layanan individu tersebut berkurang dan membuat tidak disukai 

orang lain. Beberapa peneliti menyatakan penarikan diri sebagai kondisi sinis. Penurunan 

hasrat pencapaian prestasi diri adalah kondisi individu yang merasa tidak percaya pada 

kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Individu tersebut selalu melihat pekerjaan 

baru sebagai beban yang berlebihan. (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001; Bakker, 2004).  

 

Efek Terjadinya Burnout 

Burnout yang tidak segera diatasi dapat mempengaruhi kondisi kesehatan (Bakker, 

2014). Beberapa peneliti membuktikan bahwa burnout dapat mempengaruhi  kesehatan 

psikologis dan fisik. Individu yang mengalami burnout kecenderungan mengalami depresi 

dan kecemasan, kemudian tindakan mereka mengarah pada ketergantungan alkohol atau 

gangguan suasana hati (Shirom, 2005; Ahola, 2007; Hillhouse, 2000; Hakanen & Schaufeli, 

2012). Keluhan fisik pada individu yang mengalami burnout antara lain gangguan tidur, sakit 

kepala, infeksi pernafasan, infeksi gastrointestinal, dan gangguan muskuloskeletal (Kim, 

2011; Armon, 2010).  

Pekerja yang mengalami burnout merupakan mereka yang tidak mampu 

mengendalikan tuntutan pekerjaan yang tinggi kemudian mengalami berkurangnya energi dan 

pada akhirnya sulit untuk memusatkan perhatian (Viljoen & Rothmann, 2009). Selanjutnya 

akan mempengaruhi kondisi fisiologisnya seperti tekanan darah tinggi, peningkatan aktivitas 

hormonal, dan denyut jantung. Jika pekerja tetap menganggap bahwa tuntutan pekerjaan 
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sebagai beban kerja maka dapat menyebabkan mereka menjauhkan diri secara psikologis dari 

pekerjaan. Individu tersebut lebih memilih untuk menjaga jarak ataupun bersikap sinis dengan 

klien, suka membolos, sering datang terlambat, dan adanya keinginan pindah yang kuat 

(Demerouti, Bakker, & Schaufeli, 2001).  

Burnout juga dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui empati. Hal ini 

dikarenakan seseorang yang mengalami burnout menceritakan kondisinya kepada rekan 

kerjanya. Kemudian rekan kerja ikut merasakan yang dialami individu yang mengalami 

burnout dan pada akhirnya terpengaruh secara kognitif  (Bakker, 2007). Oleh karenanya 

burnout sangat membahayakan keberlangsungan perusahaan, jika terdapat seseorang yang 

burnout bisa jadi mempengaruhi beberapa rekan kerjanya. Pada akhirnya semakin berkurang 

pekerja yang produktif.  

 

 

Harapan (Hope) 

Harapan menjadi bagian dari pengembangan ilmu psikologi positif. Hope ini 

dikembangkan oleh C.R. Snyder. Harapan adalah proses kognitif seseorang saat 

merencanakan jalan keluar dalam upaya mencapai tujuan walaupun terdapat banyak rintangan 

dan menjadikan motivasi sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan (Snyder & Lopez, 2002). 

Adanya harapan, individu cenderung memiliki suasana hati positif dan memiliki pandangan 

pada tujuan positif.  

Menurut Snyder & Lopez (2002), ada beberapa aspek dalam menjelaskan teori harapan, 

yaitu: 

1. Tujuan 

Tujuan adalah target dari rangkaian proses mental dan membutuhkan komponen kognitif 

dalam penyusunannya. Tujuan bisa dalam jangka pendek maupun jangka panjang, akan 

tetapi harus memiliki nilai yang kuat agar selalu diingat dalam setiap waktu. kriteria 

tujuan harus memiliki kemungkinan untuk dicapai namun mengandung beberapa 

ketidakpastian sehingga memerlukan harapan dalam mencapainya. Lopez (2003), 

menyatakan bahwa tujuan dapat berupa perihal positif yang diharapkan untuk terjadi 

(approach-oriented in nature) atau perihal negatif yang ingin dihentikan agar tidak terjadi 

lagi (preventative in nature). Jadi tujuan disini merupakan sesuatu hal yang memiliki nilai 

guna positif bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.  

2. Pathway thinking 

Aspek ini merupakan jalur pemikiran atau sebuah rencana dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan. pada proses ini, sebagai individu harus memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan proses perencanaan dalam mencapai tujuan. Jika harapan kuat, dan 

individu menyediakan beberapa jalur pemikiran maka individu masih tetap optimis dalam 

mencapai tujuan melalui jalur alternatif. 

3. Agency thinking 

Aspek ini merupakan komponen motivasional. Agency ini merupakan sebuah persepsi 

individu bahwa dia mampu mencapai tujuan melalui jalur-jalur yang dipikirkannya. 

Sebuah penilian individu bahwa dia mampu bertahan saat menghadapi hambatan dalam 

mencapai tujuannya. Individu yang memilki harapan tinggi akan menggunakan self-talk 

seperti “saya yakin dapat melakukan ini” dan “saya tidak boleh berhenti sampai disini”  

4. Kombinasi Pathway thinking dan Agency thinking 

Kedua aspek inilah yang memiliki peran penting dalam sebuah harapan. Keduanya saling 

melengkapi, bersifat timbal balik, dan berkorelasi positif. Individu yang memiliki 

kemampuan dalam agency thinking seharusnya disertakan juga dengan pathway thinking. 
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PEMBAHASAN  

Individu dengan keleluasaan mengambil keputusan, mereka memiliki keleluasaan dalam 

bekerja. Individu dengan keleluasaan yang  tinggi, mampu mengatur cara dia bekerja sesuai 

dengan deskripsi kerja. Pekerja yang seperti itu tidak menganggap beban kerja sebagai 

masalah, justru menganggap sebagai tantangan untuk segera diselesaikan dengan senang hati 

sehingga tidak memunculkan burnout (Bhagat et al, 2010). Mereka memegang sikap positif 

dan memiliki rencana karir, sehingga mereka memahami pekerjaan yang seharusnya 

dikerjakan sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Oleh karenanya pekerja tidak merasa bosan dan 

tidak ada keinginan untuk keluar dari pekerjaan (Furunes, Mykletun, & Solem, 2011).  

Tidak cukup dengan memiliki keleluasaan mengambil keputusan untuk dapat bekerja 

dengan baik secara berkelanjutan. Perlu adanya harapan untuk bisa meningkatkan kinerja 

seseorang (Yavas, Babakus, Karatepe, 2012). Harapan yang dimaksud merupakan tujuan yang 

bernilai tinggi. Tujuan bisa dalam jangka pendek seperti apresiasi dari rekan kerja terutama 

atasan, bisa juga jangka panjang seperti kenaikan jenjang karir. Tujuan tersebut disertai 

beberapa perencanaan dalam pencapaian, dan adanya persepsi bahwa dia mampu mencapai 

tujuan. Dengan begitu seseorang akan tetap optimis bahwa mereka mampu mencapai tujuan. 

Meskipun saat rencana pertama gagal, dia akan mencari alternatif lain. Sehingga tidak ada 

kesempatan untuk menyerah (Snyder & Lopez, 2002).  

 Harapan akan menjadi penyemangat seseorang dalam mencapai tujuan, sehingga akan 

menurunkan terjadinya burnout. Tidak lagi terdapat seorang pekerja yang membolos, mencuri 

waktu kerja dengan kegiatan diluar pekerjaan, ataupun asal-asalan dalam bekerja. Bahkan 

Yavas, Babakus, Karatepe (2012), menemukan bahwa adanya harapan akan meningkatkan 

kinerja baik kinerja terkait pekerjaan (in-role performance) maupun diluar pekerjaan seperti 

menolong teman kerja, bersikap sopan dengan semua lini pekerja dan lainnya (extra-role 

performance). 

 

KESIMPULAN 

Bahaya dari burnout dalam sebuah pekerja layanan umum sangat perlu diperhatikan. 

Dalam artikel ini telah dibahas bahwa dengan memiliki keleluasaan mengambil keputusan 

yang tinggi dan adanya sebuah harapan dapat mengatasi terjadinya burnout. Sehingga perlu 

penelitian lebih lanjut mengenai cara meningkatkan keleluasaan mengambil keputusan dan 

adanya pelatihan tentang harapan. 
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