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Kesuksesan tentunya dipengaruhi oleh kecerdasan seseorang. Terdapat beberapa jenis 
kecerdasan antara lain kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan 
kecerdasan spiritual. Sebagian besar orang lebih banyak berfokus pada pengukuran, penilaian 
maupun peningkatan kecerdasan intelektual. Dewasa ini sebagian kalangan maupun organisasi 
mulai beralih pada kecerdasan sosial. 

Kecerdasan sosial terkait dengan interaksi antara individu dengan yang lainnya dalam suatu 
kelompok atau komunitas baik itu kelompok di lingkungan kerja maupun lingkungan 
bermasyarakat, atau sering disebut kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan dimana 
individu tersebut berada, termasuk juga apakah seseorang itu dapat mengenal dirinya sendiri 
bahkan orang lain. 

Beberapa ahli berpendapat mengenai kecerdasan sosial antara lain, menurut Stephen Jay Could, 
On Intelligence, Monash University: 1994, bahwa kecerdasan sosial merupakan kemampuan 
dalam memahami serta mengelola hubungan antar manusia. Kecerdasan sosial adalah kecerdasan 
yang mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri yang memiliki kemampuan dan 
kepekaan dalam melihat makna yang ada di balik kenyataan. 

Selain itu menurut Buzan, kecerdasan sosial merupakan ukuran kemampuan diri seseorang 
dalam pergaulan di masyarakat serta kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan orang di 
sekeliling atau sekitarnya. Kecerdasan sosial merupakan kemampuan yang mencapai 
kematangan pada kesadaran berpikir dan bertindak untuk menjalankan peran manusia sebagai 
makhluk sosial di dalam menjalin hubungan dengan lingkungan atau kelompok masyarakat. 

Terdapat dua komponen kecerdasan sosial, yaitu kecerdasan sosial internal dan kecerdasan sosial 
eksternal. Kecerdasan sosial internal antara lain meliputi keinginan untuk bersosialisasi yang 
berasal dari dalam diri, menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan mengorbankan 
kepentingan diri demi orang lain. Kecerdasan sosial eksternal antara lain adanya pengaruh dari 
lingkungan untuk bersosialisasi, menyelesaikan permasalahan dalam berinteraksi sosial, dan 
bersosialisasi karena adanya faktor lain di luar diri seseorang misalnya ingin mendapat 
pengakuan dari orang lain. 

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai visi misi dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, organisasi dibagi dalam beberapa divisi yang dibentuk dalam hirarkhi 
yang memilki fungsi yang berbeda. Pencapaian tujuan ataupun visi tentunya membutuhkan 
kerjasama didalam maupun antar divisi. 

Perbedaan fungsi seringkali membuat masing-masing divisi fokus pada capaiannya dengan 
mengesampingkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Padahal semua orang menyadari bahwa 
tidak mungkin tujuan dapat dicapai tanpa peran divisi lain. Untuk mencapai tujuan organisasi 
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tentunya diperlukan semua peran dan fungsi yang berbeda dan dapat bekerja sama serta 
berkoordinasi dengan efektif dan mampu melintasi perbedaan fungsi maupun sektor yang ada. 
Hal ini memerlukan individu-individu yang cerdas secara sosial sehingga tujuan organisasi dapat 
dicapai dengan tepat. 

Individu yang memiliki kecerdasan sosial yang kuat akan mudah berkomunikasi dan berinteraksi 
dengan proaktif tanpa menunggu orang lain. Sementara individu yang memiliki kecerdasan 
sosial rendah akan bekerja sendiri, tidak mampu bekerja dalam tim secara menyatu dan solid 
secara bersama-sama. Individu yang tidak cerdas secara sosial hanya mampu bekerja sendiri. 
Walaupun memilki kecerdasan intelektual yang tinggi dan sangat berbakat, individu tersebut 
sulit menyatu di dalam proses kerja. Ini akan memberikan dampak negatif bagi organisasi karena 
akan berpotensi menjadi benih konflik dalam lingkungan kerja, yang akhirnya mengakibatkan 
kinerja terbaik yang harus dicapai sulit diwujudkan. 

Organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang cerdas secara sosial maka akan memiliki 
budaya kerja dengan kolaborasi kerja dan soliditas yang tinggi yang dapat memahami perbedaan 
fungsi dan perbedaan tersebut bukan dijadikan batas yang menghalangi kerjasama namun 
perbedaan fungsi justru memberikan kesadaran bahwa setiap divisi punya peran dan kontribusi 
yang penting dalam pencapaian tujuan. 

Manajemen berfungsi mengelola semua divisi untuk saling berkolaborasi dan berkoordinasi 
dengan proaktif dan lebih produktif. Dalam dunia kerja setiap individu yang bekerja merupakan 
bagian dari pekerjaan yang lain, dimana masing-masing individu maupun divisi memberikan 
kontribusi kompetensi serta kemampuan untuk sebuah pencapaian tujuan organisasi. 

Individu yang cerdas sosial akan mudah terlibat dalam pekerjaan atau tugas yang membutuhkan 
kebersamaan, juga akan mudah beradaptasi dengan gagasan dari orang lain serta mudah 
menerima saran yang bersifat solusi dari siapapun. Biasanya individu ini juga menguasai seni 
percakapan termasuk seni mendengarkan, sehingga akan mampu mengintegrasikan dirinya 
dengan kelompok kerja dan pencapaian tujuan organisasi. 

Individu yang cerdas secara sosial tidak pernah menjaga jarak dengan setiap komponen maupun 
level dalam organisasi, baik level yang paling rendah maupun level paling tinggi. Mereka adalah 
individu yang memiliki tolerasi tinggi dan penuh empati. Dalam melakukan komunikasi individu 
ini akan selalu membangun hubungan komunikasi yang positif yang akan meruntuhkan tembok 
penghalang di dalam proses kerja. Bagi individu ini penting artinya untuk menghubungkan hati 
dan pikiran, serta etos dari setiap unsur dan individu lainnya di dalam organisasi sehingga 
membentuk unity dalam semangat mencapai tujuan. 

Individu yang cerdas secara sosial biasanya juga cerdas emosional. Individu yang mudah 
menyatu serta berkontribusi dalam lintas sektoral akan mengesampingkan kepentingan pribadi 
sehingga mampu mencurahkan energi positif bagi lingkungan kerjanya dan pencapaian tujuan 
organisasi karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu maupun batasan-batasan yang ada 
sehingga mampu terhubung serta dapat berkoordinasi dalam segala kondisi. 

Menurut Karl Albrecht terdapat lima faktor dalam kecerdasan sosial yaitu sebagai berikut: 
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a. Situational awareness. Situational awarness atau kesadaran situasional merupakan suatu 
kemampuan memahami, peka, peduli dan tanggap terhadap kondisi lingkungan sekitar, baik 
di lingkungan kerja maupun tempat lainnya. Apabila seseorang memiliki kecerdasan 
situasional yang tinggi, maka seseorang akan mudah beradaptasi terhadap perubahan yang 
terjadi dalam organisasi baik budaya kerja, tanggungjawab, beban kerja, ritme kerja ataupun 
perubahan lain dilingkungannya. 

b. Presence. Presence atau kemampuan membawa diri, merupakan kemampuan seseorang 
dalam etika berpenampilan, berbicara atau komunikasi verbal, termasuk bagaimana gerakan 
tubuh ketika sedang berbicara dan mendengarkan orang lain atau yang disebut komunikasi 
non verbal. Setiap orang pada saat terjadi interaksi dengan orang lain melalui percakapan 
atau komunikasi, tentunya akan meninggalkan impresi yang berbeda, karena apa yang 
ditampilkan dan diucapkan melalui komunikasi verbal maupun non verbal akan 
meninggalkan kesan atau makna secara keseluruhan tentang diri kita. Ketika seseorang 
berbicara dengan intonasi yang lembut tetapi dengan jari telunjuk mengarah kepada lawan 
bicara, tentunya maknanya berbeda dengan ketika orang tersebut berbicara tanpa menunjuk 
ke arah lawan bicara. 

c. Authenticity. Autentisitas atau sinyal yang terpancar dari perilaku seseorang yang membuat 
orang lain melakukan penilaian, apakah orang tersebut layak dipercaya (trusted), bagaimana 
kejujurannya, bagaimana keterbukaan orang tersebut, dan apakah orang tersebut mampu 
menunjukkan ketulusan. Faktor ini merupakan faktor penting karena akan menunjukkan 
apakah orang tersebut memiliki hati yang mulia dan bermartabat. 

d. Clarity. Clarity atau kejelasan merupakan kemampuan seseorang dalam menyampaikan 
gagasan secara alami dan jelas dengan cara persuasif sehingga orang lain menerimanya 
tanpa merasa terpaksa. Seringkali ketika kita memiliki ide yang baik dan bermanfaat bagi 
orang lain di sekitar kita, namun karena ide yang kita sampaikan kurang jelas, maka rekan 
kerja maupun orang disekitar kita tidak berhasil diyakinkan dengan ide yang disampaikan. 
Kita perlu mengartikulasikan isi pikiran kita dengan jernih dan jelas bagi orang yang 
mendengarnya bukan jelas menurut pandangan kita sendiri. 

e. Empathy. Empati merupakan kemampuan untuk memahami kebutuhan dan pemikiran orang 
lain, kemampuan mendengarkan dan memahami perasaan dan kondisi orang lain. Apabila 
pemahaman kita semakin kuat terhadap kebutuhan, gagasan ataupun kondisi orang disekitar 
maka kita akan semakin mudah membangun relationship yang berkualitas dengan rekan 
kerja dan orang lain yang berada disekitar kita. 

Kelima faktor tersebut merupakan faktor yang semestinya senantiasa diasah dan ditingkatkan 
untuk menjadi pribadi yang lebih cerdas sosial. Hal ini nantinya akan mampu meningkatkan 
kualitas pribadi untuk dapat bekerjasama dalam tim di lingkungan organisasi yang akhirnya akan 
meningkatkan kinerja individu sekaligus kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Organisasi secara umum telah memiliki nilai-nilai organisasi yaitu Integritas, Profesional, 
Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Nilai-nilai tersebut seyogianya diterapkan oleh seluruh 
level organisasi yang terdapat di setiap unit. Pengenalan dan kesadaran tentang kecerdasan sosial 
tentunya akan sangat membantu para pegawai/karyawan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut 
khususnya Pelayanan dan Sinergi. Disamping itu peran dan dukungan manajemen juga 
diperlukan dalam membantu para pegawai/karyawan dalam memahami dan meningkatkan 
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kesadaran akan perlunya kecerdasan sosial di lingkungan kerja untuk membantu pencapaian 
tujuan organisasi. 

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan kecerdasan sosial 
dilingkungan organisasi antara lain: 

1. Perlunya memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kecerdasan sosial di 
lingkungan unit kerja. 

2. Mengikutsertakan para pegawai dalam pelatihan pengembangan kepribadian dan 
kemampuan komunikasi/negosiasi, dapat menggugah presence dan clarity. 

3. Melakukan kegiatan non formal secara bersama yang melibatkan semua elemen dalam 
organisasi mulai dari level terendah sampai yang tertinggi, sehinggga setiap divisi maupun 
individu akan berinteraksi untuk mencairkan kebekuan dan menembus tembok-tembok 
pembatas antar divisi maupun antar individu. Hal ini akan dapat melatih situational 
awareness. 

4. Manajemen menggali kebutuhan para pegawai/karyawan termasuk mencari tahu kendala 
yang dihadapi tanpa terkesan bermaksud melakukan penilaian terhadap masing-masing 
divisi atau pun individu. Hal ini akan memotivasi para pegawai untuk mencurahkan energi 
dan pikiran terbaiknya bagi organisasi. Hambatan yang di hadapi salah satu divisi jika tidak 
diselesaikan akan mengganggu proses kerja di divisi lain yang akan mempengaruhi 
pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Disamping itu manajemen perlu membantu 
dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh setiap 
elemen sampai level terendah. Hal ini akan memberikan dorongan semangat bagi 
pegawai/karyawan bahwa organisasi secara keseluruhan juga memberikan perhatian 
terhadap para pegawai/karyawan. Karena tanggung jawab individu sebenarnya merupakan 
tanggung jawab organisasi yang dibagi habis kepada setiap individu yang terdapat disetiap 
divisi. Empati manajemen akhirnya akan menggugah para pegawai/karyawan untuk belajar 
berempati dilingkungan kerjanya. 

Sumber: http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/418-artikel-soft-competency/20241-
mengenal-kecerdasan-sosial di akses 5 Maret 2015. 
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