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KATA PENGANTAR 

 

Merupakan anugerah yang tak terhingga penulis 

haturkan kehadirat Allah SWT yang dengan sifat Rahman 

dan Rahim-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku 

yang berjudul “Budaya Organisasi (membangun etos kerja 

perofesional)” sesuai dengan yang diharapkan. 

Buku ini merupakan refleksi penulis tentang betapa 

pentingnya menjadikan budaya sebagai bagian dari 

pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Budaya atau 

sistem nilai sangat efektif dijadikan sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan organisasi. Budaya dapat membangun etos 

kerja positif dari seluruh anggota organisasi, karena budaya 

dapat dijadikan sebagai acuan pola pikir, sikap dan perilaku 

bagi seluruh anggota organisasi. 

Hanya budaya organisasi yang kuat saja yang dapat 

dijadikan sebagai acuan pedoman berpikir dan berperilaku 

seluruh anggota organisasi untuk berkinerja positif sesuai 

dengan tujuan organisasi. Upaya menguatkan budaya 

organisasi sangat tergantung kepada kepemimpinan. Banyak 

kebijakan dan  gaya kepemimpinan yang justru melapukkan 

budaya organisasi sehingga perilaku kerja anggota organisasi 

tidak sesuai dengan visi misi organisasi. Ketika kebijakan dan 

gaya kepemimpinan justru bertentangan dengan visi misi 



v 
 

organisasi, maka tanpa disadari pemimpin sedang dalam 

proses melapukkan budaya organisasi tersebut. 

Upaya menguatkan budaya organisasi sudah harus 

dilakukan pada saat pegawai memasuki organisasi yaitu pada 

saat proses rekrutmen. Proses kedatangan pegawai 

merupakan saat yang tepat untuk mensosialisasikan budaya 

organisasi, karena ketika pegawai baru masuk dalam sebuah 

organisasi maka mereka cenderung lebih kooperatif terhadap 

semua peraturan organisasi. Pegawai pada umumnya lebih 

patuh dan disiplin ketika mereka baru masuk dalam sebuah 

organisasi. Upaya penguatan budaya juga harus dilakukan 

setelah pegawai berada di dalam organisasi melalui kebijakan 

dan perilaku pemimpin yang sesuai dengan visi misi 

organisasi. Mekanisme penghargaan (reward) kepada pegawai 

juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk 

menguatkan budaya organisasi, di samping berbagai cara 

lainnya. Buku ini memang hanya memaparkan sebagian kecil 

saja dari aspek budaya sebagai salah satu cara untuk 

membangun etos kerja profesional.  

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada 

segenap jajaran pimpinan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 

Rektor UNJ: Dr. Bedjo Sudjanto, Purek 1: Dr. Zainal Rafli, 

Dekan FIP: Dr. Karnadi, M.Si, Pudek I FIP: Dr. Yuliani 

Nurani Santosa, M.Pd, Pudek 2 FIP: Drs. Totok Bintoro, 
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Pudek III FIP: Dr. Sumantri dan Kajur MP: Dr. Rugaiyah, 

M.Pd.  

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

rekan-rekan dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan khususnya 

rekan dosen Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNJ yang 

telah memberi sumbang saran guna kesempurnaan buku ini.  

Terima kasih kepada staf di Jurusan Manajemen Pendidikan 

FIP UNJ, yang cukup banyak membantu khususnya 

bantuan yang bersifat teknis. Terima kasih tak terhingga 

penulis kepada suami dan anakku terkasih serta keluarga 

besar yang telah banyak kehilangan waktu selama penulis 

menyelesaikan buku ini. 

Meskipun masih terdapat banyak kekurangan, 

semoga buku ini dapat menjadi referensi bagi seluruh 

pembaca, khususnya para pengambil keputusan di 

organisasi untuk menjadikan budaya sebagai salah satu cara 

membangun etos kerja pegawai yang profesional. 

Semoga…..! 

 

 

Jakarta, Juli 2009 

Penulis 
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BAB 1BAB 1BAB 1BAB 1    

ASPEK MENDASAR DARI BUDAYA 

 

 

 

 

 

A. Pengertian Budaya 

ata budaya (culture) pertama kali 

dikemukakan oleh Antropolog Edward B 

Taylor (1871), Culture is the complex whole 

which includes knowledge, belief, art, morals, 

law, custom and any other capabilities and habits acquired by man 

as a member of society  yang jika diterjemahkan: Sekumpulan 

pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat, 

kapabilitas dan kebiasaan yang diperoleh seseorang sebagai 

anggota sebuah kumpulan/komunitas tertentu). Setelah itu 

kemudian banyak tokoh yang mengembangkan konsep 

budaya secara lebih spesifik, diantaranya: 

K 
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� Seperangkat alat (ide dan norma perilaku) bagi manusia 

untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin 

(Malinowski, Fungsionalisme). 

� Seperangkat alat (ide dan norma perilaku) bagi manusia 

untuk menyesuikan diri dengan lingkungan hidupnya 

(Radcliffe Brown, Structural Functionalisme). 

� Suatu sistem berbagi pemikiran antar manusia 

(Ethnoscience). 

� Suatu sistem berbagi simbol dan makna (Geertz, 

Symbolic Anthropology). 

� Hasil proyeksi pikiran universal (Levi Strauss, 

Strukturalisme). 

� Hasil kerja manusia berupa benda dan pengertian 

(konsep, ide). 

� Pola berpikir dan berperilaku efektif, efisien, dan 

produktif untuk mencapai tujuan. 

 

Fungsi Budaya 

Budaya bagi suatu masyarakat memiliki banyak fungsi 

dan manfaat, diantaranya adalah sebagai: 

� Identitas dan citra suatu masyarakat, yang pada 

umumnya dibentuk oleh berbagai faktor seperti: 
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sejarah, geografis, sistem sosial, politik, ekonomi dan 

perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. 

� Pengikat suatu masyarakat, untuk membangun sharing 

dan kebersamaan. 

� Sumber inspirasi, kebanggaan, sumber daya, komoditi 

ekonomi (wisata budaya). 

� Kekuatan penggerak, yang bersifat dinamis dan elastis 

karena hasil dari proses pembelajaran. 

� Membentuk nilai tambah, terutama berkaitan dengan 

performance, kinerja dan keunggulan suatu komunitas.  

� Pola perilaku, yang berisi norma tingkah laku dan 

batas-batas toleransi sosial. 

� Warisan, yang akan  disosialisasikan dan diteladani dari 

generasi ke generasi. 

� Pengganti formalisasi, sehingga seseorang akan patuh 

untuk melakukan sesuatu tanpa harus selalu 

diperintah/diawasi. 

� Mekanisme adaptasi terhadap setiap perubahan 

(modernisasi vs proses budaya). 

� Proses pembentukan bangsa dan negara (national state). 
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Elemen Budaya 

Ada dua elemen penting yang dihasilkan dari suatu 

budaya, yaitu: 

� Pola Pikir, yang berupa dogma, doktrin, dan Ilmu yang 

kemudian akan melahirkan  nilai.  

� Pola Perilaku, yang muncul seiring dengan pola pikir, 

yang pada umumnya berbentuk norma yang sebaiknya 

diikuti dan dipatuhi oleh suatu komunitas. 

a). Nilai 

Dianggap sebagai sesuatu yang berharga, dijunjung 

tinggi, dan dihormati sebagai pedoman berpikir dan 

berperilaku bagi suatu komunitas. Nilai adalah energi yang 

dikeluarkan oleh manusia dalam pekerjaan, yang wujudnya 

berupa: Kerja fisik yang menghasilkan benda (materi) dan 

Kerja otak yang menghasilkan pengertian (konsep-ide). 

Jenis-Jenis Nilai 

• Nilai instrinsik, merupakan nilai yang sebenarnya, 

contoh: energi yang dikeluarkan pekerja untuk 

memproduksi barang atau jasa (komoditi). 

• Nilai pasar, yaitu kemampuan masyarakat (konsumen) 

dalam membeli suatu barang/komoditi (nilai pasar). 
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• Nilai subyektif, merupakan sesuatu yang berharga bagi 

seseorang, atau penghargaan terhadap suatu prestasi 

kerja atas kepentingan orang yang menilai. 

• Nilai obyektif, merupakan penghargaan terhadap 

prestasi kerja berdasar energi yang dikeluarkan. 

 

Transmisi Nilai 

• Jika nilai itu barang, maka transmisalinya 

(pertukarannya) menurut kekuatan permintaan dan 

penawaran dan kemampuan menjual. 

• Jika nilai itu konsep atau ide, maka transmisalinya 

(internalisasinya) berdasar kebebasan atau pemaksaan 

dan kemampuan komunikasi. 

 

Nilai Budaya 

Hasil kerja manusia yang berupa benda (materi) dan 

konsep (pengertian) yang dihormati dan dijunjung tinggi 

karena bermanfaat bagi kehidupan.  
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Tabel 1 
KONDISI DAN PERUBAHAN NILAI 

 

Kondisi 

Nilai 

Dampak Kondisi Solusi 

Tertinggal Ketidakserasian, 
ketidakseimbangan 

Perubahan sistem, 
transmisali 

Tercemar, 
terkabur 

Kemerosotan, 
kebingungan 

Redefinikasi, 
klarifikasi 

Bergeser Salah mengerti Penyesuaian 
Hilang Tidak bermakna Pemulihan, 

pembinaan, 
pemikiran kembali 

Terputus Kemunafikkan, pura-
pura, tidak percaya 

Kontrol sosial, 
kontrol budaya 

Berkonflik Ketidakselarasan Manajemen konflik 
Dilematik Pengorbanan Manajemen resiko 
Bertambah Penambahan nilai Manajemen 

pertambahan nilai 
Berlebih dan 
kekurangan 

Berlebihan, 
kekurangan 

Mengendalikan, 
pemberdayaan 

 

b) Norma 

Norma merupakan seperangkat aturan sosial yang 

tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan pedoman 

berperilaku bagi suatu komunitas, di mana pada umumnya 

berupa: 

� Aturan tertulis: hukum, dibuat oleh penguasa. 

� Aturan tidak tertulis: kebiasaan (adat-istiadat). 
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Tahapan Perilaku Manusia 

Terbentuknya perilaku manusia tak terlepas dari tahapan-

tahapan yang dilalui sebelumnya yaitu berupa: 

• Pengalaman: Sesuatu yang pernah dialami dalam 

berinteraksi dengan lingkungan hidupnya; pertama-tama 

pengalaman menyentuh perasaan. 

• Pengetahuan: Pengetahuan meruapakan pengertian 

tentang sesuatu yang ada dalam diri manusia mengenai 

obyek dan dirinya; atau pengetahuan merupakan 

pengalaman yang diolah oleh kekuatan otak. 

• Pendirian: Keyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki 

itu benar sehingga menjadi ideologi. 

• Motivasi: Dorongan dari dalam atau dari luar untuk 

melakukan tindakan. 

• Sikap: Kecenderungan untuk melakukan tindakan 

berdasar pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan. 

• Perilaku: Melakukan tindakan untuk mencapai tujuan 

dengan peralatan dan metode tertentu. 
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B. Proses Budaya 

Proses budaya merupakan tahapan terbentuknya 

suatu budaya. Proses ini meliputi sejumlah subproses yang 

jalin menjalin dan saling terkait satu sama lain. Tahapan 

proses budaya terdiri dari: 

 

1. Kontak Budaya 

Kontak budaya didefinisikan sebagai pertemuan 

antara nilai baru dengan nilai lama yang terjadi dalam suatu 

komunitas, yang pada umumnya terjadi karena faktor 

pertukaran (barter), perdagangan, penjajahan, transmigrasi, 

teknologi komunikasi, globalisasi, dan lain sebagainya. 

 

2. Tabrakan (Benturan) Budaya 

Benturan keras antara satu budaya dengan budaya 

lainnya, antara budaya lama dengan baru, pada umumnya 

disebabkan oleh kontak budaya secara keras melalui 

pemaksaan (dari pihak yang kuat terhadap pihak yang 

lemah). Tabrakan budaya pada umumnya terjadi sebagai 

konsekuensi dari kontak budaya. Kontak budaya ada yang 

dilakukan secara halus atau secara keras. Kontak budaya 

yang halus atau keras dapat dilihat dari: 
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- Perlahan-lahan atau terburu-buru (cepat). 

- Bertahap atau sekaligus. 

- Sudah diduga sebelumnya atau bersifat tiba-tiba. 

- Sedikit demi sedikit atau besar-besaran. 

- Sudah dikenal sebelumnya atau masing asing sama 

sekali. 

- Sudah dipersiapkan secara matang atau bersifat tiba-

tiba. 

- Diharapkan oleh komunitas tersebut atau sama sekali 

tidak diharapkan. 

- Kesan/imagenya baik atau tidak. 

 

3. Penggalian Budaya 

Proses menghadirkan kembali nilai-nilai yang hilang 

dari suatu komunitas karena nilai-nilai tersebut dianggap 

memberi banyak manfaat bagi komunitas tersebut, 

misalalnya nilai sosial budaya, agama, politik atau nilai 

ekonomi.  

Penggalian budaya dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti 

antropologi, sejarah, etnologi, sosiografi, dan lain 

sebagainya. Pada umumnya yang menjadi sasaran 

penggalian budaya adalah sistem nilai yang pertama berupa 
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bentuk fisik (raga) yang merupakan peninggalan-

peninggalan sejarah. Kedua, sistem nilai yang berupa 

perilaku (kegiatan rutin), ketiga, sistem nilai yang berupa 

sikap dan keempat, sistem nilai yang berupa basic (sesuatu 

yang dijadikan pegangan hidup secara kuat) oleh suatu 

komunitas. 

 

 

 

 

Gambar 1.  
Sasaran Penggalian Budaya 

 

4. Seleksi Budaya 

Mengevaluasi suatu budaya baik yang berasal dari 

dalam maupun dari luar komunitas tersebut melalui proses 

seleksi. Pada umumnya tahapan proses seleksi yang akan 

dilalui suatu budaya terdiri dari: (1) Seleksi Alam (struggle 

for life), (2) Seleksi Sosial (berdasarkan mekanisme kontrol 

pada suatu komunitas, dan (3) Seleksi Manajemen, yang 

sifatnya lebih spesifik dan terprogram. Dalam proses seleksi, 

hanya budaya yang masih memberi manfaat saja yang akan 

tetap bertahan.  

 

BASIC SIKAP PERILAKU FISIK 
(RAGA) 
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5. Pembentukan Budaya 

Proses terbentuknya suatu budaya di mana proses 

pembentukan tersebut tidak bisa dalam sekejap, tetapi 

berlangsung bertahun-tahun. Proses pembentukkan budaya 

diawali oleh para pendiri (founder) melalui tahapan yang 

sifatnya lisan (transfer ide) sampai pada upaya tertulis dan 

sistematis. 

 

6. Pemantapan Budaya 

Pemantapan budaya yakni proses transformasi budaya 

kepada anggota suatu komunitas secara kontinu dan 

sistematis, yang pada umumnya dilalui melalui tahapan-

tahapan: 

� Sosialisasi Budaya: Proses menjelaskan, mempengaruhi 

dan mengajak sebanyak-banyaknya pihak lain untuk 

mengikuti suatu sistem nilai atau budaya pada suatu 

komunitas.  

� Internalisasi Budaya: Menanamkan dan menumbuh 

kembangkan suatu nilai atau budaya dalam diri seluruh 

anggota sehingga nilai tersebut menjadi bagian dari 

kehidupan seluruh anggota komunitas tersebut. 

Internalisasi lebih bersifat ke dalam (vertikal dan 

kualitatif), yang bisa dilakukan melalui berbagai 
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metode pendidikan dan pengajaran baik yang bersifat 

pengarahan, indoktrinasi, brainwashing, dan lain 

sebagainya 

 

� Kontrol Budaya: Suatu mekanisme yang dilakukan 

untuk mengendalikan/mengontrol perilaku manusia, 

baik perilaku yang berupa adat-istiadat, tradisi, sopan-

santun, moralitas. Pada umumnya ini dilakukan melalui 

suatu lembaga formal dan non formal. 

 

7. Perubahan Budaya 

Perubahan budaya diartikan sebagai proses mulai 

bergesernya suatu budaya karena masyarakat sudah mulai 

memiliki sistem nilai baru yang dianggapnya lebih cocok. 

Pada umumnya perubahan budaya terjadi secara evolusi, 

seiring dengan besarnya pengaruh yang masuk pada 

anggota komunitas tersebut. 
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8. Konflik Budaya 

Kontak antara satu budaya dengan budaya lain yang 

sifatnya sudah unjuk kekuatan antar masing-masing budaya 

tersebut, sehingga cenderung menimbulkan pertentangan 

dan konflik antar anggota komunitas didalamnya. 

 

9. Pertahanan Budaya 

 Adanya berbagai upaya untuk mempertahankan 

eksistensi suatu budaya karena budaya tersebut dianggap 

masih memberikan banyak manfaat kepada anggota suatu 

komunitas. Upaya mempertahankan suatu budaya pada 

umumnya terus akan dilakukan karena budaya tersebut 

dapat berperan sebagaimana fungsinya bagi suatu 

komunitas.  

 Upaya mempertahankan budaya pada umumnya 

dilakukan melalui: (1) Bertahan (insisting), pada umumnya 

untuk budaya yang menyangkut eksistensi/identitas, dan 

(2) Berubah (reinventing), jika itu menyangkut sistem nilai 

yang banyak dipengaruhi dari luar komunitas. 
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10. Pewarisan Budaya 

Pewarisan budaya merupakan proses mewariskan 

budaya dari generasi yang lalu kepada generasi kemudian 

karena budaya tersebut mempunyai manfaat dalam 

kehidupan sosial terutama sebagai  pedoman hidup. 

Beberapa sistem nilai yang ada di suatu masyarakat yang 

dianggap sebagai pewarisan budaya dari generasi 

sebelumnya, dan tidak selamanya budaya yang diwariskan 

tersebut selalu positif, diantaranya: 

 Budaya Kaum Feodalisme: mewariskan Tahta Kerajaan 

kepada keturunannya. Itu artinya mewariskan kekayaan 

ekonomi. 

 Budaya Kaum Kapitalisme: mewariskan Kapital kepada 

keturunannya. Itu berarti mewariskan kekayan ekonomi. 

 Budaya Rakyat: mewariskan Kemiskinan kepada 

keturunannya. Itu artinya mewariskan semangat untuk 

mengubah nasib. 

 Budaya Kaum Religius: mewariskan Ajaran kepada 

keturunannya. Itu berarti mewariskan bagaimana hidup 

yang baik. 
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 Budaya Kaum Birokrat: mewariskan proses birokrasi 

kepada keturunannya sebagai cara yang dipergunakan 

dalam bekerja. 

 

11. Evaluasi Budaya 

Evaluasi budaya merupakan proses mengevaluasi 

suatu budaya apakah masih tetap dapat dipertahankan atau 

sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Evaluasi 

terhadap suatu budaya biasanya dilakukan ketika suatu 

budaya sudah menunjukkan tanda-tanda keusangan, 

sehingga dianggap sudah tidak relevan lagi dengan 

pemikiran, sikap dan perilaku mayoritas anggota suatu 

komunitas. Keusangan suatu budaya pada umumnya dipicu 

oleh budaya tersebut yang memang sangat kaku dan tidak 

dinamisal terhadap perubahan, di samping modernisasi 

yang mempengaruhi komunitas tersebut sangat tinggi dan 

kuat. Salah satu aspek yang dapat dijadikan dasar untuk 

mengevaluasi budaya diantaranya adalah: 

 Perubahan pola pikir dan perilaku yang merupakan 

kondisi obyektif perubahan pada kehidupan sosial, di 

mana evolusi sosial lebih cepat dibanding evolusi 

budaya.  
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 Satu aspek mendasar yang penting untuk dipahami 

yaitu budaya lahir dari sistem sosial dan hilang 

kemudian tidak bersamaan dengan hilangnya sistem 

sosial. 

 

C. Budaya Sebagai Output Sistem Sosial 
 

Potret atau rekaman hasil proses budaya berlangsung 

dalam suatu komunitas. Budaya sebagai output sistem sosial 

dapat berupa seperangkat keyakinan yang dapat 

dikembangkan melalui proses belajar, diantaranya melalui 

proses penyesuaian diri dengan lingkungan alam dan sosial, 

yang pada umumnya diperoleh dari anggota suatu 

organisasi melalui: 

 Sharing value: berbagi nilai yang sama 

 Lerning process: proses belajar dari alam dan sosial, 

generasi sekarang dan terdahulu 

 External adaptation: menyesuaikan diri dengan perilaku 

alam dan sosial (assimilation) 

 Internal integration: menerima ide sosial (generasi) 

sekarang dan terdahulu (accomodation)  

 Beliefs: keyakinan tanpa minta bukti 
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BAB BAB BAB BAB 2222    

KONSEP DASAR  
BUDAYA ORGANISASI 

 

 

 

 

A. Pengertian Budaya Organisasi 

anyak sekali definisi tentang budaya organisasi 

yang dikemukakan oleh para pakar, di mana pada 

umumnya definisi tersebut lebih merupakan 

pengembangan dari definisii budaya, di bawah ini adalah 

sebagian diantaranya: 

� The way things are done around here (Marvin Bower). 

� The basic assumptions and belief that guide an 

organization’s policy toward employees and customers 

(R.T. Pascale dan A.G. Athos). 

� The dominant values expoused by an organization 

(Terrence E Deal dan Allan A Kennedy). 

� Pattern of belief, symbols, rituals, myths, and practices 

that have evolved overtime (Linda Smircich). 

B
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� Nilai-nilai dominan yang disebarluaskan di dalam 

organisasi dan diacu sebagai filosofi kerja karyawan. 

� Suatu sistem makna bersama yang dianut oleh 

anggota-anggota yang membedakan organisasi itu 

terhadap organisasi-organisasi lain (Schein, 1985). 

� Filosofi dasar yang memberikan arahan bagi 

kebijakan organisasi dalam pengelolaan karyawan 

dan pelanggan (Robbins, 1990). 

Secara umum budaya organisasi dapat dirumuskan 

sebagai keyakinan, nilai-nilai dan cara belajar dari 

pengalaman yang dibangun sepanjang sejarah organisasi 

dan dimanifestasikan dalam setiap pengaturan materi dan 

perilaku setiap anggota organisasi tersebut.  

 

Fungsi Budaya Organisasi 

Budaya dalam suatu organisasi memiliki banyak fungsi, 

diantaranya adalah sebagai:  

� Pengikat Organisasi (Organization Binder) 

Budaya menjadi pengikat seluruh anggota organisasi 

terutama ketika organisasi harus menghadapi guncangan 

dari lingkungan dalam atau luar organisasi yang 

diakibatkan adanya perubahan. Budaya organisasi yang 
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kuat akan mampu membawa organisasi bertahan dalam 

situasi dan kondisi apapun. 

� Pemersatu Organisasi (Integrator) 

Budaya dalam suatu organisasi dapat dipakai sebagai alat 

untuk menyatukan beragam sifat, karakter, bakat, 

keterampilan dan seluruh kompetensi yang ada dalam 

organisasi. 

� Identitas (Pembeda) 

Menjadi ciri khas suatu organisasi yang mewakili visi, 

misali dan tujuan organisasi, sehingga seluruh anggota 

organisasi akan memiliki etos kerja yang berkarakter dan 

seirama. Ciri khas organisasi yang dibangun melalui 

budaya juga dapat menjadi pembeda suatu organisasi 

dengan organisasi lainnya meskipun pada jenis 

organisasi yang sama. Competetive advantage organisasi 

dapat dibangun melalui budaya organisasinya, dan ini 

sangat strategis karena tidak mudah ditiru oleh pesaing.   

� Motivator (Komitmen) 

Budaya organisasi yang kuat juga akan membangkitkan 

semangat anggota untuk bekerja lebih optimal, 

profesional dan berdedikasi penuh (komitmen) terhadap 

pekerjaan dan organisasinya. Anggota organisasi yang 

komit dan profesional akan berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan organisasi.  



20 
 

� Pedoman Kepemimpinan 

Budaya organisasi yang kuat akan menjadi pedoman bagi 

pemimpin pada setiap level dalam mengambil 

keputusan. Mayoritas keputusan mengacu kepada sistem 

yang selama ini sudah berjalan dengan sistematis 

sehingga dapat lebih mengeliminir subyektifitas dan 

penyimpangan dalam proses kepemimpinan. 

� Nilai Tambah Organisasi (Value enhacer) 

Budaya organisasi yang kuat akan memberi kebanggaan 

dan nilai tambah bagi seluruh stakeholders, sehingga 

kepercayaan terhadap organisasi menjadi lebih tinggi, 

sehingga organisasi dapat lebih leluasa dan optimal 

dalam setiap proses pengambilan keputusan.  

� Memantapkan Keyakinan Anggota 

Budaya organisasi yang kuat akan menumbuhkan rasa 

memiliki (sense of belonging) anggota terhadap organisasi, 

karena mereka yakin dan percaya terhadap 

organisasinya, sehingga dengan sendirinya budaya akan 

dapat berperan sebagai mekanisme sistem sosial yang 

akan melakukan kontrol atas perilaku seluruh anggota 

organisasi. 
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Unsur Budaya Organisasi 

Schein, mengemukakan ada 3 unsur budaya 

organisasi, yaitu:  

(1) Artifacts, yaitu sesuatu yang dimodifikasi oleh anggota 

organisasi untuk tujuan tertentu. Artifacts adalah 

sesuatu yang mudah ditemui ketika masuk kedalam  

organisasi, contoh: Lingkungan kerja (fisik/nonfisik), 

simbol (gambar, equipments, dan lain sebagainya). 

 

(2) Espoused Values, yaitu nilai-nilai yang diinginkan 

organisasi, yang baru akan tampak setelah kita berada 

cukup lama diorganisasi. Pada umumnya nilai-nilai 

sangat dipengaruhi oleh pemikiran para pendiri 

organisasi dan disosialisasikan secara tertulis, contoh: 

visi, misali, tujuan, dan strategi organisasi. 

 
(3) Shared Tacit Assumptions, yaitu asumsi-asumsi tersirat 

yang dipegang bersama dan menjadi dasar pijakan (basic 

underlying assumptions) bagi seluruh anggota organisasi, 

yang merupakan konsep/ide para pendiri organisasi. 
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Gambar 2. 

Unsur-unsur Dasar Budaya Organisasi Versi Schein  
(Schein, 1999) 

 

Berdasarkan kerangka yang dibangun oleh Schein, 

kemudian Brown berusaha mengembangkan unsur-unsur 

dasar budaya organisasi menjadi sebagai berikut: 

(1) Artifacts, unsur dasar organisasi yang paling mudah 

dikenali, yang diklasifikasikan menjadi beberapa sub 

kategori, misal: (a) Bersifat material, contoh: logo, 

pernyataan visi, misali, laporan tahunan, produk yang 

ditawarkan, brosur, iklan organisasi, dan lain 

sebagainya. (b) Tampilan fisik, contoh: cara berpakaian 

seluruh anggota organisasi, lay out ruangan, dan lain 

sebagainya. (c) Teknologi, yaitu perangkat teknologi 

yang digunakan organisasi, contoh: komputer, mesin-

mesin, fax, telephon, dan lain sebagainya. (d) Bahasa, 

Artifacts 

Espoused Values 

Basic Underlying 
Assumptions 
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contoh: Lelucon, anekdot, cerita, dan jargon-jargon yang 

sering dipakai dalam organisasi. (e) Pola perilaku 

mencakup upacara dan perayaan. (f) Simbol, contoh: 

kata-kata pendiri organisasi, (g) Peraturan, system, 

prosedur dan program, contoh: program promosi, 

penghargaan, dan lain-lain. 

(2) Keyakinan, nilai-nilai dan sikap yang berlaku dalam 

organisasi. Nilai-nilai lebih mengarah kepada kode etik 

dan moral yang menjadi penentu apa yang sebaiknya 

dilakukan pada organisasi, misal: nilai kejujuran, 

keterbukaan, mengedepankan kepentingan mayoritas 

(stakeholders). Sementara itu keyakinan lebih mengarah 

pada apa yang dirasa benar oleh organisasi dan seluruh 

anggotanya, misal: meningkatkan anggaran promosi 

untuk meningkatkan penjualan/pelayanan. Sedangkan 

perilaku merupakan penghubung antara nilai dan 

keyakinan berdasarkan perasaan. Perilaku dibangun 

dari sikap setelah melalui proses panjang dan terkadang 

dianggap sebagai hasil dari penilaian dan stereotype 

tertentu dari informasi aktual. 

(3) Asumsi-asumsi Dasar (basic assumptions), yang harus 

diterima oleh seluruh anggota organisasi sebagai taken 

for granted sebagai solusi ketika timbul masalah. Pada 
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umumnya ada 5 asumsi dasar yang sering digunakan 

organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam 

pemecahan masalah, yaitu :  

a. Hubungan manusia dengan lingkungannya.  

Dalam berhubungan dengan lingkungannya, banyak 

organisasi yang mengambil sikap lebih banyak 

mempengaruhi lingkungannya, harmonis (seimbang) 

dengan lingkungannya atau lebih banyak 

dipengaruhi lingkungannya, sehingga pola hubungan 

ini akan mempengaruhi kebijakan dan strategi 

organisasi. 

b. Hakikat kenyataan dan kebenaran. 

Pada beberapa organisasi kebenaran merupakan 

dogma murni yang didasarkan pada tradisi atau 

kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh pimpinan 

puncak, sementara itu dibeberapa organisasi lainnya 

kebenaran sering harus selalu dihubungankan 

dengan kesuksesan organisasi sehingga sering harus 

bersifat rasional, realistis dan kalkulatif. 

c. Sifat Dasar Manusia 

Asumsi dasar juga sering diputuskan berdasarkan 

karakteristik mayoritas anggota organisasi. Jika 

mengacu kepada pegawai, maka karakteristik 

pegawai terbagi menjadi 2 (dua) bagian (Mc. Gregor), 
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yaitu tipe X (cenderung malas, kurang termotivasi 

untuk produktif) dan tipe Y (high motivation 

achievement), dan ini sangat tergantung kepada tujuan 

seorang anggota memasuki sebuah organisasi. 

d. Hakikat aktifitas dan hubungan antar manusia  

Ada beberapa organisasi (barat) yang orientasi 

aktifitas anggotanya hanya melulu pada kerja saja 

(kaku), sementara ada banyak organisasi (timur) 

aktifitas produktif juga harus diiringi dengan 

hubungan harmonis dengan sesama anggota 

organisasi lainnya. Sehingga ada organisasi yang 

lebih mengutamakan kerja individu dan ada yang 

lebih memprioritaskan kerja tim. 

 

 

B. Tipologi Budaya Organisasi 

Tipologi budaya suatu organisasi menunjukkan tipe 

atau model perilaku kerja mayoritas anggota organisasi. 

Pada umumnya tipologi budaya suatu organisasi terbagi 

menjadi 2 yaitu: Budaya Wirausaha (entrepreneur) dan 

Budaya Administratif. (1) Tipe budaya wirausaha terlihat 

dari aktifitas anggota organisasi yang lebih terfokus pada 

upaya-upaya untuk mencari peluang baru (kreatif dan 
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inovatif), organisasi sangat dinamisal, hal ini pada 

umumnya dilakukan karena tingginya tingkat persaingan 

pada organisasi tersebut. Sementara (2) Tipe budaya 

administrative, aktifitas anggotanya lebih ditujukan pada 

pekerjaan dan peluang-peluang yang sudah ada saja, 

organisasi lebih statis, hal ini disebabkan karena anggota 

organisasi tidak memiliki kekhawatiran akan eksistensi 

organisasinya. Tipologi organisasi pada umumnya 

terbentuk berdasarkan jenis organisasinya. 

Masih mengenai tipologi organisasi, Deal dan 

Kennedy membaginya menjadi 4 kategori berdasarkan 2 

faktor utama (kadar risiko organisasi dan kecepatan 

manajemen organisasi dalam memperoleh umpan balik atas 

keputusan/strateginya), ke 4 tipologi budaya tersebut 

adalah: 
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1. The Tough-Guy, Macho Culture 

Tabel 4. 
The Tough-Guy, Macho Culture 

 

Unsur Penting 

Organisasi 

Keterangan 

 

A Derajat resiko 
kegiatan usaha 

• Tinggi 

B Jenis umpan 
balik yang 
diperoleh 

• Cepat 

C Tipe Organisasi • Organisasi swasta dgn kompetisi 
tinggi, contoh: Mass production 
company 

D Perilaku tokoh 
panutan 

• Memiliki sikap yang tegas 

• Sangat individualis 

• Dapat mentolerir semua atau tidak 
sama sekali terhadap resiko 

• Percaya pada hal-hal non-faktual 
E Kekuatan SDM • Dapat menyelesaikan tugas dalam 

waktu singkat dengan berorientasi 
pada jumlah yang relatif kecil 

F Kelemahan SDM • Tidak belajar dari kesalahan 
sebelumnya 

• Sifat kerjasama diabaikan 

• Segala sesuatu berorientasi  jangka 
pendek 

G Kebiasaan-
kebiasaan tokoh 
panutan 

• Trendi, tinggal di daerah elite. 

• Suka olahraga yang perorangan. 

• Senang berinteraksi sosial secara 
verbal. 
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2. The Work Hard Culture 

Tabel 5. 
The Work Hard Culture 

 

Unsur Penting 

Organisasi 

Keterangan 

 

A Derajat resiko 
kegiatan usaha 

• Rendah 

B Jenis umpan balik 
yang diperoleh 

• Cepat 

C  Tipe Organisasi • BUMN 

D Perilaku tokoh 
panutan 

• Sebagai super sales people 

• Selalu ramah 

• Menggunakan tim dalam 
pendekatan 

• Tidak percaya pada hal-hal non-
faktual 

E Kekuatan SDM • Dapat dengan cepat 
menghasilkan pekerjaan dalam 
jumlah yang cukup besar 

F Kelemahan SDM • Mencari pemecahan masalah 
secara cepat 

• Lebih suka melakukan tindakan 
daripada pemecahan 

G Kebiasaan-
kebiasaan tokoh 
panutan 

• Menghindari penampilan yang 
ekstrem 

• Tinggal di daerah yang tidak 
terlalu elite 

• Lebih suka olahraga secara tim 

• Lebih suka beramai-ramai 
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3. The Bet – Your Company Culture 

Tabel 6. The Work Hard Culture 

Unsur Penting 
Organisasi 

Keterangan 
 

A Derajat resiko 
kegiatan usaha 

• Tinggi 

B Jenis umpan balik 
yang diperoleh 

• Lambat 

C  Tipe Organisasi • Organisasi keluarga 

D Perilaku tokoh 
panutan 

• Dapat bertahan dalam situasi  tidak 
menentu 

• Selalu memeriksa kembali 
keputusan yang dianggap  
berkompeten dalam bidang teknis 

• Sangat menghargai tokoh otoritas 
E Kekuatan SDM • Dapat menghasilkan penemuan dan 

terobosan ilmu yang bermutu tinggi 
F Kelemahan SDM • Sangat lambat dalam 

menyelesaikan tugas 

• Organisasi berada dalam bahaya 
(mudah jatuh) dalam situasi 
ekonomi yang berfluktuasi 

• Organisasi sering menghadapi 
proble cash-flow  

G Kebiasaan-
kebiasaan tokoh 
panutan 

• Pakaian sesuai dng tingkatan dalam 
organisasi 

• Rumah bervariasi sesuai dgn posisi 

• Menyukai olah raga jenis golf 
(prestise) 

• Anggota yang lebih tua bertindak 
sebagai mentor bagi anggota yang 
lebih muda 
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4. The Process Culture 

 
Tabel 7. 

The Process Culture 
 

Unsur Penting Organisasi Keterangan 
 

A Derajat resiko kegiatan 
usaha 

• Rendah 

B Jenis umpan balik 
yang diperoleh 

• Lambat 

C  Tipe Organisasi • Organisasi pemerintah, 
ormas 

D Perilaku tokoh 
panutan 

• Sangat berhati-hati dan 
melindungi diri 

• Bekerja dengan tertib dan 
tepat waktu 

• Pengamat yang baik, sampai 
hal yang detail 

• Selalu mengikuti prosedur 
yang telah ditetapkan 

E Kekuatan SDM • Bekerja sesuai dengan 
perintah dan sistem 

F Kelemahan SDM • Sangat birokrasi 

• Inisiatif kurang  
G Kebiasaan-kebiasaan 

tokoh panutan 
• Pakaian sesuai dengan 

hirarki jabatan 

• Tinggal di apartemen (rumah 
yang tidak dekoratif) 

• Menyukai olah raga jenis 
jogging dan renang 

• Suka berguncing 
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Tipologi budaya organisasi juga diklasifikasikan menjadi 

beberapa tipe, yaitu: 

� Tipe akademik (academic type): Organisasi maju 

bertahap, karir karyawan dikelola dengan cermat 

dan bertahap melalui tahapan spesialis, contoh: 

MNC. 

� Tipe klub (club type): Organisasi memberikan 

apresiasi tinggi untuk loyalitas, komitmen, senioritas 

dan pengalaman, contoh: organisasi pemerintah. 

� Tipe tim bisbol (baseball team type): Organisasi 

berorientasi kewirausahaan, menstimulasi inovasi, 

kreatifitas dan kompetensi, contoh: organisasi 

swasta. 

� Tipe benteng (fortress types): Organisasi 

menginginkan anggota memiliki  tingkat kompetensi 

tinggi meskipun dengan jaminan kesejahteraan yang 

minimal. 

 

C. Karakteristik Budaya Organisasi 

 
Karakteristik budaya suatu organisasi dapat terlihat 

dari peraturan, kebijakan dan strategi yang diterapkan 

organisasi, diantaranya melalui (Robbins, 2001): 
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� Kepemimpinan, merupakan elemen terpenting dari 

kesuksesan suatu organisasi, lemah kuatnya suatu 

budaya organisasi sangat tergantung banyak kepada 

pemimpinnya.  

� Inovasi dan pengambilan resiko, tingkat daya 

pendorong karyawan untuk bersikap inovatif dan 

berani mengambil resiko. 

� Perhatian terhadap detail, tingkat tuntutan terhadap 

karyawan untuk mampu memperlihatkan ketepatan, 

analisis, dan perhatian terhadap detail. 

� Orientasi terhadap hasil, tingkat tuntutan terhadap 

manajemen untuk lebih memusatkan pada hasil, 

dibandingkan perhatian pada teknik dan proses 

yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. 

� Orientasi terhadap individu, tingkat keputusan 

manajemen dalam mempertimbangkan efek-efek 

hasil terhadap individu yang ada di dalam 

organisasi. 

� Orientasi terhadap tim, tingkat aktifitas pekerjaan 

yang diatur dalam tim bukan secara perorangan. 

� Agresivitas, tingkat tuntutan terhadap orang-orang 

agar berlaku agresif dan berkompetisi dan tidak 

bersikap santai. 
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� Stabilitas, tingkat penekanan aktifitas organisasi 

dalam mempertahankan status quo berbanding 

pertumbuhan.  

Di samping itu karakteristik budaya suatu organisasi 

juga dapat terlihat pada: 

� Inisiatif individu, tingkat tanggung jawab, 
kebebasan dan kemandirian yang dimiliki anggota 
organisasi. 
 

� Toleransi resiko, tingkat pengambilan resiko, 
inovasi dan keberanian anggota organisasi. 
 

� Arahan, kemampuan organisasi dalam menciptakan 
kreasi terhadap sasaran dan harapan kerja. 
 

� Integrasi, kemampuan organisasi dalam melakukan 
koordinasi seluruh unit menjadi kesatuan gerak. 
 

� Dukungan manajemen, kemampuan jajaran 
manajemen dalam proses komunikasi, 
pembimbingan dan memberikan dukungan terhadap 
stafnya. 
 

� Kontrol, seberapa besar aturan, arahan, supervisi 
mampu mengontrol perilaku kerja anak buah. 
 

� Identitas, seberapa kuat jati diri sosial organisasi 
dalam diri karyawan. 
 

� Sistem imbalan, sejaumana alokasi imbalan 
didasarkan atas kinerja. 
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� Toleransi konflik, kesempatan karyawan untuk 

dapat mengungkapkan konflik secara terbuka. 

� Pola komunikasi, seberapa jauh komunikasi yang 

dibangun organisasi membatasi hirarki secara 

formal. 

 

Tolok Ukur Budaya Organisasi yang Kuat 

 
Ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk 

mengetahui apakah budaya suatu organisasi kuat atau 

lemah, diantara indikator tersebut adalah (Anderson dan 

Kryprianou, 1994): 

� Adanya rasa saling mempercayai antar seluruh 

anggota organisasi. 

� Adanya keterbukaan dan pertukaran komunikasi. 

� Ada upaya saling memberi masukan (considerate, 

supportive). 

� Pada umumnya mayoritas pemecahan masalah 

dilakukan secara bersama (kelompok) dengan sistem 

musyawarah untuk mufakat.. 

� Setiap anggota memiliki kemandirian dalam bekerja 

(no interventions). 
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Sementara itu pada organisasi yang di dalamnya 

tidak terdapat cirri-ciri tersebut di atas, bias dianggap 

memiliki budaya organisasi yang tidak kuat (lemah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 
Komponen Pendukung Kuatnya Budaya Organisasi 

(Jusi, 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CULTURE 

LEADER 
SHIP SENSE OF 

DIRCETION 

CLIMATE 

POSITIVE 
TEAMWORK 

VALUE ADD 
SYSTEMS 

DEVELOPED 
INDIVIDUALS 

APPROPRIATE 
COMPETENCES 

ENABLING 
STRUCTURE 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 
Tujuh Variabel Berpengaruh Dalam Kesuksesan Budaya 
Organisasi/7-S Mckinsey (Peters Dan Waterman, 1986) 

 

 

D. Budaya Organisasi yang Ideal 

Budaya organisasi yang ideal ialah pola pikir dan pola 

perilaku semua orang yang terlibat dalam kegiatan 

organisasi (stakeholders) yang efektif untuk mencpai tujuan.  

� Karyawan tujuannya adalah hidup layak 

� Pemilik organisasi tujuannya adalah laba 

� Konsumen tujuannya adalah kepuasan 
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Organisasi organisasi harus dilihat dari persepsi budaya 

yang meliputi empat unsur yaitu: 

� manusia (anthropos) 

� komunitas (ethnos) 

� peralatan (tekne) 

� ekonomi (oikos) 

Kegiatan organisasi harus dilihat dari sudut manusia, 

artinya harus memanusiakan manusia (manusia buruh). 

Karyawan atau buruh harus menjadi sentral pembahasan 

dalam menentukan: 

� strategi 

� kebijakan 

� program kerja organisasi 

Karena karyawan merupakan subyek kegiatan organisasi.  

Di samping itu karyawan adalah: 

� pencipta 

� pelaksana 

� pendukung 

� tujuan eksistensi organisasi 

Tanpa karyawan eksistensi organisasi tidak pernah 

lahir. Kekhasan karyawan sebagai makluk individu  yang 

memiliki berbagai daya (potensi) ialah kemampuan 

kreatifnya yang mampu mengolah material (lingkungan) 

menjadi sesuatu barang dagangan yang berguna bagi 
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pemenuhan hidup manusia lain. Pimpinan dan pemilik 

organisasi harus menyadari bahwa karyawan (buruh) bukan 

makluk rasional yang sudah sempurna, tetapi merupakan 

makluk yang sedang merealisasikan bakat dan 

pengetahuannya melalui proses kerja yang difasilitasi oleh 

organisasi organisasi. Dalam organisasi organisasi itulah 

karyawan (buruh) dapat memberi nilai kemanusiaan pada 

alam lingkungannya melalui karya-karyanya. Oleh sebab itu 

Cassirer menggambarkan bahwa manusia  hakikatnya 

adalah animal symbolicum, artinya dengan kemampuan 

kreativitasnya ia mampu mencipta simbol yang bermakna 

dalam lingkungan hidupnya.  

Berdasarkan pola pikir tersebut, seyogyanya 

manusia (karyawan atau buruh) tidak boleh dijadikan alat 

organisasi organisasi, atau dijadikan “sapi perahan” yang 

ditindas dan dihisap melalui sistem kerja upahan. Tetapi ia 

harus diberi tempat yang wajar agar bakat dan 

pengetahuannya dapat dikembangkan demi kemanusiaan, 

yaitu mampu mencipta atau memproduksi barang 

dagangan yang bermanfaat. Dalam riset pemasaran, 

karyawan mampu menemukan kebutuhan konsumen, 

kemampuan daya belinya, seleranya, dan keinginannya. 

 Dalam merancang produk, karyawan mampu 

melahirkan kreativitasnya berupa rancangan produk yang 
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sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam proses produksi, 

karyawan mampu bekerja efektif, efisien, dan produktif 

sehingga menghasilkan produk berkualitas dengan harga 

pokok yang rendah. 

Dalam pemasaran, karyawan mampu melayani dan 

memberi kepuasan kepada konsumen. Hakikatnya 

karyawan adalah  produsen komoditi, kepuasan konsumen, 

dan produsen laba. Organisasi yang bisa tumbuh dan 

berkembang menjadi besar jika: 

� Karyawannya diperlakukan sebagai manusia yang 

wajar, tidak diperlakukan sebagai kuli 

� Karyawannya dikembangkan bakat dan 

pengetahuannya melalui pendidikan dan latihan 

� Karyawannya dipenuhi kebutuhan materiil dan non-

materiilnya 

� Karyawannya diberi kesempatan untuk memberi 

sumbangan pemikiran untuk kemajuan organisasi 
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BAB 3BAB 3BAB 3BAB 3    

PROSES MEMBANGUN 
BUDAYA ORGANISASI 

 
 
 
 

 
A. Menciptakan Budaya Organisasi 

 
Proses terbentuknya budaya suatu organisasi tidak 

bias dilepaskan dari para pendiri organisasi yang 

memegang peran kunci. Pada umumnya proses budaya 

dalam sebuah organisasi tercipta melalui tahapan sebagai 

berikut: 

� Diciptakan oleh para pendiri organisasi yang berawal 

dari kebiasaan, tradisi, dan cara-cara umum (upacara-

upacara) dalam mengerjakan sesuatu di dalam 

organisasi. 

� Panutan (keteladanan) dari orang tertentu yang banyak 

mempengaruhi organisasi. 

� Lingkungan kerja dan jaringan komunikasi informal. 
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Gambar 5. 
Proses Penciptaan Budaya Organisasi 

          

Proses penciptaan budaya organisasi yang baik pada 

umumnya dilakukan setelah melakukan langkah-langkah 

untuk memilihi budaya organisasi yang tepat, di mana 

tahapannya adalah sebagai berikuit:                                                                                                                             

 Mencari persepsi-persepsi yang ada dan berkembang 

dalam organisasi.  

 Mencari persepsi mayoritas. 

 Menyusun kata kunci  (key words) yang dihimpun 

dari persepsi mayoritas. 

 Menentukan strategi sosialisasi (disusun dari key 

words). 

 Menentukan perencanaan strategi. 

FILOSOFI 
PENDIRI 

ORGANISASI 

MANAJEMEN 
PUNCAK 

KRITERIA 
SELEKSI 

SOSIALISASI 

BUDAYA 
ORGANISASI 



42 
 

 Membuat slogan. 

 Proses sosialisasi budaya organisasi. 

Secara detail, tahapan-tahapan  proses menciptakan 

budaya organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Mencari persepsi-persepsi yang ada dalam  organisasi 

• Mencari core values untuk menilai kembali 

persamaan persepsi atas tujuan, misali dan pola 

kerja organisasi yang dianut karyawan. 

• Pengamatan dan pengkajian terhadap beberapa 

hal yang berpengaruh pada budaya organisasi, 

seperti :  

- Gaya komunikasi interpersonal (formal-

informal) 

- Laporan intern (gaya laporan) 

- Pengaruh top pimpinan dengan power yang 

dimiliki 

- Proses kepemimpinan 

- Konflik organisasi, dan lain-lain 

• Metode yang digunakan untuk memperoleh 

informasi: wawancara, kuesioner, observasi dan 

survai. 
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2. Mencari persepsi mayoritas 

Dari proses pengujian di atas, maka akan diperoleh 

core values (gambaran situasi dan kondisi, nilai 

moral) yang bersifat positif atau negatif dan yang 

berpengaruh secara langsung atau tidak langsung 

terhadap organisasi, untuk kemudian menyusun 

rangkuman yang menjadi mayoritas persepsi. 

3. Membuat key words 

Dari rangkuman (intisari) faktor positif dan negatif, 

kemudian disusun daftar kata-kata yang akan 

dijadikan key-words. 

4. Menentukan strategi sosialisasi (disusun dari key 

words) 

Mengusahakan agar hal-hal buruk yang 

berpengaruh pada organisasi diubah menjadi hal 

yang positif. Penyusunan strategi sosialisasi 

hendaknya mengacu pada 2 arah (internal: 

indoktrinasi melalui pimpinan dan eksternal: 

promosi organisasi). 

5. Menentukan perencanaan strategi 

Penentuan rencana strategi hendaknya diselaraskan 

dengan tujuan strategis. 
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6. Membuat slogan 

Slogan dapat berbentuk satu atau beberapa kata 

yang merupakan akronim dari beberapa key-words 

yang telah dimiliki, yang kemudian ditanamkan 

kepada seluruh anggota organisasi melalui strategi 

yang sudah ditentukan. 

7. Sosialisasi budaya organisasi, melalui : 

A.  In house campaign, meliputi : 

- Top manager 

- Core people 

- Rekan kerja yang lebih dahulu bergabung 

- Gimmick product (gantungan kunci,        

ballpoint, dan lain-lain) 

- Poster, lukisan, dan lain-lain 

- Buku pedoman 

B. Out-side campaign, melalui : 

- Promosi : Brosur, pameran, iklan, dan lain-lain 

Adapun media atau teknik yang pada umumnya 

sering digunakan organisasi dalam melakukan sosialisasi 

budaya organisasi, diantaranya melalui: 
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� Brain washing ritual. 

� Kuliah dan pemutaran film tentang bagaimana 

seharusnya anggota organisasi berperilaku. 

� On the job coaching (simbol, bahasa, dan lain-lain). 

� Indoktrinasi kepada anggota organisasi. 

Di samping itu ada beberapa teknik sosialisasi 

budaya organisasi kepada para anggotanya, diantaranya 

melalui:  

� Seleksi terhadap calon karyawan. 

� Penempatan karyawan. 

� Pendalaman bidang pekerjaan. 

� Penilaian kinerja dan pemberian reward dan punishment. 

� Menanamkan kesetiaan kepada nilai-nilai luhur. 

� Memperluas cerita/berita. 

� Pengakuan atas kinerja dan promosi. 

 

Cara Mempelajari Budaya Organisasi 

� Cerita 

� Ritual (pengulangan aktivitas yang mengekspresikan 

dan memantapkan nilai, tujuan dan orang-orang yang 

memilki fungsi penting bagi organisasi). 

� Simbol materi (lukisan, bangunan, ornamen 

organisasi). 
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� Bahasa (istilah teknis yang mencirikan industri 

organisasi). 

 

Teknik Mempertahankan Budaya Organisasi 

Mempertahankan budaya organisasi, pada 

umumnya dilakukan melalui 3 cara, yaitu: Praktek-praktek 

seleksi, kebijakan dan tindakan pengelola organisasi dan 

metode sosialisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 
Proses Sosialisasi Hasil 

          

 

B. Budaya Inti (Dominant Culture) dan Sub     
Budaya (Sub Culture) 

 
Tidak ada sebuah organisasi yang memiliki budaya 

seragam, karena anggota organisasi memiliki latar belakang 
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berbeda sehingga perbedaan budaya otomatis selalu ada 

dalam suatu organisasi. Meskipun ada perbedaan budaya, 

tetapi organisasi sebaiknya tetap memiliki budaya inti yang 

dominan mempengaruhi perilaku seluruh anggota 

organisasi. 

 

Budaya Dominan (Dominant Culture) 

Budaya dominan adalah gambaran dari nilai-nilai inti (core 

values) yang dianut dan merupakan kontribusi nilai dari 

mayoritas anggota organisasi. Budaya dominan ini menjadi 

kepribadian dan panduan bagi perilaku seluruh anggota 

organisasi. 

 

Sub Budaya (Sub Culture) 

Sub budaya adalah bagian dari budaya inti yang 

berkembang dalam organisasi yang muncul akibat adanya 

perbedaan latar belakang anggota organisasi dan perbedaan 

penafsiran atas budaya inti. Biasanya sub culture muncul 

pada beberapa kondisi diantaranya karena perbedaan 

divisi/bagian/departemen, geografis (wilayah) organisasi 

yang berbeda, jenis pekerjaan berbeda, dan lain sebagainya. 

Hubungan antara budaya inti dengan sub budaya harus 

dijaga sedemikian rupa sehingga bersifat harmonis dengan 
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tetap mengedepankan budaya inti sebagai budaya dominant 

yang dijadikan pedoman berperilaku seluruh anggota 

organisasi. 

Memelihara Budaya Organisasi 

Sebuah budaya dalam suatu organisasi bisa 

bertambah kuat atau sebaliknya, melapuk. Oleh sebab itu 

organisasi perlu melakukan upaya-upaya pemeliharaan, 

agar budaya organisasi dapat terus bertahan bahkan  

berkembang menjadi lebih kuat. Beberapa alasan mengapa 

budaya organisasi tetap perlu dipelihara, diantaranya: 

� Merupakan corporate’s vision. 

� Merupakan shared values. 

� Merupakan company’s personality. 

� Merupakan company corporate. 

Cara yang paling efektif untuk mempertahankan 

budaya organisasi diantaranya adalah dengan 

mengoptimalkan peran pemimpin, diantaranya: 

� Pimpinan selalu mendorong karyawannya 

untuk mengimplementasikan budaya organisasi 

pada setiap kegiatan organisasi. 

� Pimpinan senantiasa memberikan teladan 

kepada seluruh karyawannya. 
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� Organisasi berusaha adaptif dengan subculture 

untuk memperkaya mainculture. 

� Pimpinan memberikan arahan agar setiap 

kelompok dapat saling menghormati subculture 

yang berbeda. 

� Pimpinan senantiasa mengingatkan untuk 

memperkuat budaya organisasi melalui sinergi 

dengan semua unsur subculture yang ada. 

 

Budaya organisasi yang kuat dapat dilihat dari 

sejauhmana nilai-nilai inti organisasi dapat mendominasi 

dan dijadikan sebagai pedoman perilaku  bagi seluruh 

anggota organisasi. Agar budaya organisasi dapat terus 

dijadikan sebagai pedoman maka budaya organisasi harus 

tetap memiliki fungsi dan manfaat optimal bagi organisasi, 

dan untuk itu kedinamisalan budaya organisasi menjadi 

faktor yang perlu dipertimbangkan. Hendaknya budaya 

organisasi dikelola sedemikian rupa sehingga tetap dapat 

merefleksikan persepsi mayoritas anggota organisasi yang 

semakin berkembang. Budaya organisasi sebaiknya tidak 

kaku, meskipun tidak boleh juga terlalu lentur karena 

dikhawatirkan justru akan menghilangkan ciri khas dari 

organisasi. 
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Implikasi Budaya Organisasi 

Meskipun keberadaan subculture tetap diakomodir 

oleh organisasi tetapi keberadaan budaya organisasi yang 

mendominasi dan menjadi panduan berperilaku seluruh 

anggota organisasi dengan sendirinya akan membawa 

implikasi sebagai berikut: 

� Akan mereduksi budaya anggota. 

� Memberi tempat budaya baru bagi anggota. 

� Itu berarti bahwa organisasi akan mengubah pola 

pikir dan perilaku para anggotanya menjadi pola 

pikir dan perilaku organisasi. 

Oleh sebab itu proses pemliharaan budaya organisasi 

bukan saja harus dilakukan tetapi harus dilakukan secara 

tepat dan efektif untuk memastikan budaya organisasi tetap 

mendominasi perilaku para anggotanya. 

 

 

C. Perubahan Budaya Organisasi 

Perubahan adalah hal yang pasti dimuka bumi ini, 

jadi perubahan adalah sesuatu yang abadi. Lingkungan 

organisasi akan selalu berubah, apapun penyebab 

perubahannya. Ada organisasi yang proses perubahannya 

berjalan secara perlahan-lahan tapi pasti, sebaliknya ada 
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organisasi yang perubahannya berjalan cepat tetapi tidak 

menentu. Apapun jenis perubahan yang dialami organisasi 

akan selalu berdampak terhadap budaya organisasinya. 

Agar organisasi bisa tetap eksis dan berkembang, tindakan 

yang paling tepat adalah merespon perubahan tersebut, dan 

respon yang paling optimal adalah bersifat antisipatif, 

artinya akan jauh lebih baik bagi organisasi jika perubahan 

yang akan dilakukan bersifat terencana (rekayasa). 

Penyesuaian organisasi terhadap keadaan yang berubah-

ubah dapat dilakukan dengan mengadakan perubahan: 

1. Perubahan Reaktif 

Organisasi baru merespon perubahan setelah perubahan 

itu terjadi, sehingga biasanya organisasi mengambil 

tindakan serta merta, tergesa-gesa, dan tidak 

direncanakan sebelumnya, dan ini kurang baik bagi 

organisasi. 

2. Perubahan Antisipatif 

Manajemen organisasi mengadakan perubahan untuk 

mengungguli keadaan yang akan datang, sebelum 

keadaan itu benar-benar terjadi. Manajemen tidak 

menunggu timbulnya persoalan, sebab dengan demikian 

tindakannya sudah terlambat,  tetapi manajemen 

mendahului melihat persoalan yang mungkin timbul 
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diwaktu yang akan datang. Sikap semacam ini 

dinamakan antisipatif, artinya mengetahui lebih dahulu, 

atau meramalkan apa yang akan terjadi, dan untuk 

menunjang hal tersebut organisasi harus memiliki banyak 

informasi, selalu dalam keadaan siap dan waspada. 

Sehingga menjadi hal yang penting budaya organisasi 

harus bersifat lentur, dinamisal dan aspiratif.  

 

 

Faktor Pendorong Perubahan  
Budaya Organisasi 

 
Ada banyak faktor yang dapat dikategorikan sebagai 

pemicu terjadinya perubahan pada budaya organisasi, 

diantaranya:  

 

a. Faktor Internal Organisasi 

Pemicu perubahan budaya organisasi berasal dari 

dalam organisasi baik dilakukan secara sengaja atau tidak 

sengaja, diantaranya karena faktor: 

• Kedewasaan Organisasi. 

Ditandai oleh fase pertumbuhan organisasi ybrianeang 

terbagi atas 4 (empat) siklus hidup organisasi, yaitu:  
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- Fase Infant (baru tumbuh), pada fase ini budaya 

organisasi baru berupa konsep yang belum 

disosialisasikan kepada anggota organisasi. 

- Fase Growth, fase pertumbuhan organisasi dan bias 

jadi organisasi tumbuh dengan cepat, kreatif, inovatif 

dan professional. Pada fase ini budaya organisasi 

mulai disosialisasikan dan disepakati bersama. 

- Fase Mature, pada fase ini budaya organisasi yang 

disosialisasikan sudah mulai menguat. 

- Fase Decline, fase di mana ritme kegiatan organisasi 

sudah mulai menurun, bahkan cenderung akan 

tenggelam (bubar) jika organisasi tidak dikelola 

secara efektif. Pada fase ini besar kemungkinan 

budaya organisasi justru lebih kreatif dan inovatif 

dalam rangka mempertahankan diri supaya tidak 

bubar. 

• Proses Perbaikan Organisasi. 

Perubahan organisasi dilakukan karena organisasi 

bermaksud memperbaiki diri dalam rangka 

membangun keunggulan bersaing yang lebih baik 

(continuous learning and improvement). 
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• Penerapan Teknologi Baru. 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan 

canggih, memaksa organisasi untuk selalu 

menyesuaikan diri jika tidak ingin tertinggal. 

• Pola Kepemimpinan Baru. 

Pemimpin adalah elemen kunci yang sangat 

berpengaruh besar dalam perubahan budaya suatu 

organisasi, karena pemimpin memiliki otoritas dan 

pengaruh besar untuk menyadarkan dan memaksa 

budaya organisasi kepada seluruh anggota 

organisasi. 

 

 

b. Faktor Eksternal Organisasi 

Pemicu perubahan budaya organisasi juga bias 

berasal dari luar organisasi, dan pada umumnya pemicu 

dari luar justru lebih banyak dan mestinya dapat diprediksi 

oleh organisasi, diantaranya karena faktor: 

 

• Sosial Politik. 

Bisa dikarenakan situasi kondisi tertentu, misal: suhu 

politik yang memanas menjelang pemilu, 
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kebijakan/peraturan tertentu terkait dengan situasi 

kondisi (Siaga, Jam malam, dan lain sebagainya). 

• Tekanan dari Stakeholders. 

Yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

organisasi, karena adanya tujuan tertentu, misal: 

tekanan untuk lebih efisien mengelola organisasi. 

• Kejadian-kejadian Khusus. 

Dikarenakan organisasi bergabung (merger) dengan 

organisasi lain atau kepemilikan organisasi berubah, 

dan lain sebagainya. 

 

Model Perubahan Budaya Organisasi. 

Brown (1998) mengusulkan 5 (lima) model 

perubahan budaya organisasi, yaitu: 

1. Model  Siklus Pembelajaran (Lundberg). 

Perubahan budaya organisasi didasarkan pada 

siklus pembelajaran (learning cycle) organisasi. Perubahan 

ini membutuhkan dua faktor pendukung (eksternal dan 

internal). Pendukung eksternal meliputi 2 hal yaitu: (a) 

Tingkat ancaman organisasi (domain forgiveness), misal: 

pesaing, Sumber daya organisasi yang minim, 

ketidakstabilan lingkungan, dan lain-lain. (b) Anggapan 

bahwa perubahan budaya organisasi adalah hal yang 
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wajar, yang penting ada kesesuaian antara organisasi 

dengan lingkungannya (organization domain congruence). 

 Sedangkan pendukung internal meliputi 4 hal, yaitu: 

(a) Sufficient change resource, misal: perubahan financial, 

energi, waktu manajemen. (b) Kesiapan system (system 

readiness). (c) Keberadaan mekanisme koordinasi dan 

integrasi (coordinative dan integrative mechanisms) yang 

fungsinya dapat memfasilitasi komunikasi dan 

pengawasan di dalam organisasi. (d) Tim kepemimpinan 

yang stabil (a relatively stable leadership team) yang 

mempunyai kesadaran akan strategi, visi, sumber 

kekuatan dan kemampuan berkomunikasi yang memadai 

untuk memandu perubahan budaya organisasi.  

 

2. Model Persepsi terhadap Krisis (Dyer) 

Perubahan budaya organisasi didasarkan pada 

persepsi anggota organisasi terhadap krisis di dalam 

organisasi yang diakibatkan oleh perubahan 

kepemimpinan. Perubahan ini terdiri atas 6 fase, yaitu: 

Pertama, mempertanyakan kemampuan dan kebijakan 

pimpinan sebagai penyabab krisis yang terjadi pada 

organisasi. Kedua, terjadinya pemecahan pola simbol, 

keyakinan dan struktur baku yang sedang berlaku. Ketiga, 

munculnya kepemimpinan baru yang memiliki        
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asumsi sendiri untuk menyelesaikan krisis. Empat, 

adanya konflik antara pengikut pola kepemimpinan lama 

dengan pengikut pola kepemimpinan yang baru. Lima, 

adanya panutan baru ketika kepemimpinan yang baru 

berhasil menyelesaikan krisis. Enam, keberhasilan 

kepemimpinan yang baru memungkinkan pemimpin 

tersebut memperkenalkan kekuatan baru yang berupa 

simbol, keyakinan dan struktur yang akan 

dipertahankan.  

 

3. Model Siklus Hidup Organisasi  (Schein) 

Perubahan budaya organisasi terjadi karena 

organisasi semakin berkembang, di mana perubahan 

budaya organisasi sangat tergantung kepada fase 

perkembangan organisasi. Schein membagi fase 

perkembangan organisasi menjadi: Fase kelahiran dan 

pertumbuhan awal (birth dan early growth), budaya 

merupakan pengikat, kompetensi dan identitas 

organisasi, di mana mekanisme perubahan budaya 

organisasi terjadi secara evolusi (alami). Fase remaja 

(organizational midlife), mulai terjadi krisis identitas 

sehingga ada peluang untuk melakukan perubahan 

budaya organisasi yang sebelumnya memang sudah 

direncanakan, meskipun perubahan budaya terjadi secara 
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perlahan-lahan. Fase kedewasaan (organizational maturity), 

perubahan budaya organisasi terjadi melalui proses 

reorganisasi, di mana budaya organisasi dipersepsikan 

sebagai kejayaan masa lalu, sumber keyakinan dan 

pertahanan diri bagi anggota organisasi. 

 

4. Model Perubahan Budaya Secara Perlahan-lahan   

(Gagliardi) 

Perubahan budaya organisasi hanya dapat terjadi 

secara perlahan-lahan, yang didasarkan pada apresiasi 

terhadap asumsi, nilai, simbol, artifacts dan teknologi 

yang dimiliki organisasi.  

 

5.     Model Komposit (Lewin, Bayer, Trice dan Isabella) 

Penekanan perubahan budaya organisasi terjadi 

pada mikroproses, di mana prosesnya berlangsung 

secara bertahap. Tahap pertama, proses unfreezing yaitu 

tahap di mana adanya kesadaran perlunya perubahan 

budaya organisasi akibat perubahan yang terjadi pada 

organisasi. Tahap kedua, tahapan perubahan itu sendiri  

di mana perubahan yang terjadi pada organisasi 

memaksa dilakukannya perubahan terhadap budaya 

organisasinya, pada tahap ini biasanya sudah mulai 

terbentu budaya organisasi baru. Tahap ketiga, refreezing 
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yaitu pembekuan budaya organisasi yang baru 

terbentuk 

Dalam Memastikan perubahan budaya organisasi 

berjalan dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam melakukan perubahan, diantaranya: 

 

a. Saat Tepat Melakukan Perubahan Budaya Organisasi 

� Jika lingkungan organisasi mengalami perubahan      

mendasar. 

� Organisasi menghadapi lingkungan yang kompetitif 

dan turbulent. 

� Jika organisasi mengalami kesulitan (situasi yang 

buruk) sehingga organisasi harus lebih adaptif. 

� Jika organisasi melakukan great expansion atau 

diversifikasi kegiatan organisasi secara mendasar. 

� Jika organisasi tumbuh dan berkembang sangat 

cepat yang berimplikasi pada keharusan 

penambahan seluruh sumber daya organisasi. 

 

b. Tahapan Melakukan Perubahan Budaya Organisasi 

� Mengenali terlebih dulu konsensus diantara rekan 

kerja. 
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� Mengupayakan keterbukaan dan rasa saling percaya 

dalam segala bidang (komunikasi). 

� Positif thinking, perubahan dimaksudkan sebagai 

upaya improvement, dengan mengupayakan 

pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. 

� Memberi waktu lebih panjang, agar perubahan dapat 

terlaksana dan diterima dengan baik (penuh 

kesabaran). 

� Menganjurkan kepada anggota organisasi untuk 

menyesuaikan diri dengan ide dasar perubahan 

(fleksibel). 

 

Panduan Mengarahkan Perubahan Paradigma budaya 

- Menciptakan paradigma baru yang didefinisikan 

dengan jelas. 

- Membangun keyakinan dalam paradigma baru. 

- Membantu orang untuk melepaskan paradigma lama. 

- Memberi waktu (zona netral). 

- Memberi ujian atas budaya baru VS budaya lama. 

- Membuat jaring pengaman. 
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Pendekatan Mengubah Budaya Organisasi 

 Mengubah Kebisaan, melalui : 

(1) Menemui pelanggan. 

(2) Menjadi pelanggan. 

(3) Rotasi pekerjaan. 

(4) Internship dan Eksternship. 

(5) Lintas jalan dan lintas percakapan. 

(6) Sponsor institusional (menghargai sikap inovatif). 

(7) Kontes (mempromosikan perilaku yang berubah). 

(8) Perencanaan strategis skala besar dan real time. 

(9) Latihan kelompok. 

(10) Pewarisan pengalaman organisasi. 

(11) Mendesain ulang pekerjaan. 

 Menyentuh Perasaan, melalui : 

(1) Simbol dan cerita baru. 

(2) Merayakan keberhasilan. 

(3) Menghargai kegagalan. 

(4) Ritual. 

(5) Investasi di tempat kerja. 

(6) Mendesain ulang tempat kerja. 

(7) Investasi pada pegawai. 

(8) Peristiwa pengikat. 

(9) Gathering, party ( kegiatan informal). 
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 Mengubah Pikiran, melalui : 

(1) Memunculkan ke permukaan. 

(2) Kinerja Benchmarking. 

(3) Kunjungan tempat. 

(4) Kelompok pembelajar. 

(5) Menciptakan sense of misalsion. 

(6) Membangun visi bersama. 

(7) Artikulasi nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip   

organisasi. 

(8) Menggunakan bahasa baru. 

(9) Orientasi anggota baru. 

 

 

D. Merekayasa Budaya Organisasi 

Merespon perubahan budaya secara antisipatif jelas 

lebih baik dari respon yang bersifat reaktif. Terkait dengan 

hal tersebut, maka proses merubah budaya organisasi secara 

terencana (merekayasa) menjadi suatu keharusan dalam 

rangka mengelola perubahan budaya organisasi secara lebih 

efektif.  

Seluruh elemen stakeholders organisasi yang terdiri 

dari karyawan, keluarga karyawan, manajemen, 

pemilik/pendiri, pelanggan, masyarakat sekitar bahkan 
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pemerintah dapat diarahkan sebagai pendorong terjadinya 

perubahan tujuan, kebijakan dan strategi organisasi yang 

pada akhirnya akan berimplikasi terhadap perubahan 

budaya organisasi. Dorongan para stakeholders akan 

dituangkan kedalam strategic planning organisasi yang 

kemudian akan dituangkan kedala operational planning, yang 

kemudian akan berdampak terhadap perubahan strategi 

dan etos kerja organisasi.  

Meskipun stakeholders berperan dalam mendorong 

perubahan budaya organisasi, tetapi pada umumnya 

budaya organisasi yang diubah bukan merupakan nilai-nilai 

yang menjadi akar (karakteristik) inti organisasi, pada 

umumnya perubahan hanya terjadi pada sistem nilai 

pendukung jadi sifatnya lebih kepada penyesuaian budaya 

organisasi. 

 

Strategi Merekayasa Budaya Organisasi  

Beberapa strategi untuk merekayasa perubahan 

budaya dapat ditempuh untuk memastikan bahwa 

perubahan budaya organisasi dapat berjalan lebih efektif, 

diantaranya melalui: 
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a. Pemetaan Budaya 

Mengingat setiap organisasi pada umumnya sudah 

memiliki budaya organisasi, maka sebelum melakukan 

perubahan ada baiknya manajemen mengidentifikasi dan 

memetakan budaya organisasi yang ada selama ini, apakah 

organisasi dapat dikategorikan memiliki budaya yang kuat 

atau lemah. Ada beberapa indikator budaya organisasi yang 

kuat, diantaranya: 

- Terjadi penyebaran nilai-nilai budaya secara efektif dan 

kontinyu, yang ditandai oleh komitmen anggota 

terhadap nilai-nilai tersebut tinggi. 

- Pemimpin yang efektif (karismatik, inspirasional, 

visioner). 

- Organisasi mudah dikenal dari cirinya yang kuat. 

Pada umumnya ada beberapa langkah yang dapat 

dilakukan organisasi untuk menciptakan budaya organisasi 

yang kuat diantaranya melalui kebijakan: (a) Program 

seleksi dan orientasi anggota baru yang dirancang 

sedemikian efektif, (b) Program penghargaan karyawan 

(promosi, bonus, pelatihan, dan lain-lain). 
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Sebaliknya budaya organisasi yang lemah dapat 

ditandai dari cirinya sebagai berikut: 

- Tidak ada keyakinan yang jelas bagaimana organisasi 

dapat meraih kesuksesan. 

- Sering terjadinya perbedaan dalam organisasi karena 

belum adanya keyakinan bersama. 

- Acara-acara seremoni seringkali terselenggara tidak 

secara well coordinated, berjalan sendiri-sendiri.  

Pada umumnya penyebabnya adalah lemahnya 

elemen di atas, yaitu proses seleksi, orientasi dan 

penghargaan terhadap anggota organisasi, dan ini sekaligus 

juga menunjukkan lemahnya kepemimpinan organisasi. 

Setelah budaya organisasi dapat dipetakan apakah dalam 

kategori budaya yang kuat atau lemah, maka rekayasa 

selanjutnya akan lebih terfokus pada system nilai apa yang 

seharusnya diubah. 

 

 

b. Kajian Tentang Artifacts 

Salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai dasar 

system nilai yang akan diubah diantaranya adalah dengan 

mengkaji artifacts yang dalam organisasi sebagai indikator. 

Beberapa elemen artifacts yang dapat dikaji diantaranya 

adalah: (a) Fisik bangunan dan tata letak ruangan, aspek 
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tersebut dapat mencerminkan jati diri organisasi atau tidak, 

terlihat dari kesinambungan fisik dan layout ruangan. (b) 

Lingkungan organisasi, yang meliputi elemen-elemen di 

dalamnya, dan (c) Pernyataan budaya organisasi, yang 

dapat dilihat dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan 

lain-lain yang dapat mencerminkan budaya organisasi. 

Beberapa cara yang pada umumnya dipergunakan untuk 

mengetahui artifacts, diantaranya melalui: 

- Observasi, dengan melihat langsung situasi dan kondisi 

organisasi. 

- Wawancara dengan anggota organisasi, diantaranya 

untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan anggota 

organisasi mengenai: (a) Tinjauan historis organisasi, (b) 

Kegiatan awal organisasi, (c) Bagaimana organisasi 

dapat mencapai tujuannya dan (d) Tipologi SDM 

organisasi. 

- Mengkaji Jalur Karir, untuk mengetahui kebijakan 

organisasi dalam mengembangkan SDM organisasi dan 

mengetahui masa kepemimpinan (jabatan) seseorang 

dalam organisasi. 

- Menganalisis perilaku anggota organisasi dalam 

menjalankan program kerja organisasi (activity content 

anaysis). 
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- Mengkaji anekdot atau cerita, yang berkembang di 

organisasi untuk mengetahui perkembangan organisasi. 

- Mengamati proses seremoni organisasi, yang akan 

memperlihatkan bagaimana organisasi memperhatikan 

dan menghargai hal-hal seperti ini. 

- Melihat jaringan cultural, dengan cara melihat 

penyebaran informasi di dalam organisasi. 

 

 c. Formulasi dan sosialisasi nilai-nilai inti 

Formulasi nilai inti organisasi perlu dilakukan dalam 

rangka mengefektifkan proses sosialisasi nilai inti tersebut 

terhadap anggota organisasi. Ada beberapa langkah yang 

dapat dilakukan untuk melakukan formulasi nilai inti, 

diantaranya: 

- Kajian tentang persepsi, yang diawali dengan 

identifikasi visi, misali organisasi kemudian dilanjutkan 

dengan pengamatan terhadap persepsi anggota 

terhadap kepemimpinan, dinamika kelompok, 

komunikasi interpersonal, kepenyeliaan, konflik, gaya 

manajemen, dan lain-lain yang dianggap relevan 

dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan tes 

psikologi. 
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- Menyusun kata-kata kunci, daftar yang sudah disusun 

kemudian disaring untuk memperoleh daftar kata kunci 

(key-words) yang akan mewakili ciri organisasi. 

- Menentukan strategi sosialisasi, di mana strategi ini 

harus dibedakan untuk internal (melalui acara-acara 

seremoni, pertemuan rutin, rapat kerja tahunan, dan 

lain sebagainya) dan eksternal (melalui model promosi, 

pelayanan pelanggan, dan lain-lain). 

- Kesesuaian dengan rencana strategis, sehingga rencana 

strategis organisasi harus dapat dijabarkan ke dalam 

rencana operasional dan dipahami oleh seluruh anggota 

organisasi. 

- Penyusunan slogan, dilakukan dalam rangka 

mengkaitkan antara kata kunci dengan strategi 

sosialisasi dan tujuan organisasi. 

- Proses sosialisasi budaya organisasi, sebaiknya 

dilakukan baik secara internal (in house campaign) 

pertemuan/wejangan rutin pimpinan atau melalui 

produk organisasi (stiker, pin, seragam, dan lain-lain), 

poster, buku pedoman, selain melalui strategi outside 

campaign melalui strategi promosi, sistem pelayanan, 

dan lain sebagainya.   
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Mengelola PenolakanTerhadap Perubahan  
Budaya Organisasi 

 
 Penolakan Perorangan, disebabkan oleh: Kebiasaan, 

keamanan, faktor ekonomi, kekhawatiran terhadap 

hal-hal yang tidak diketahui, dan memproses 

informasi secara selektif. 

 Penolakan Organisasi, disebabkan oleh: Kelalaian 

structural, fokus perubahan yang terbatas, kelalaian 

kelompok, ancaman terhadap keahlian, ancaman 

terhadap kekuatan hubungan yang dibangun, dan 

ancaman terhadap alokasi sumber daya yang 

dibangun. 

 Untuk mengatasi Penolakan Terhadap Perubahan 

dapat dilakukan melalui:  

� Pendidikan dan komunikasi. 

� Partisipasi. 

� Fasilitas dan dukungan. 

� Negosiasi. 

� Manipulasi dan kooptasi. 

� Pemaksaan. 
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BAB BAB BAB BAB 4444    

BUDAYA ORGANISASI SWASTA 

 

 

 

 

 

A. Hakikat Budaya Organisasi Swasta  

rganisasi swasta pada umumnya adalah 

organisasi bisnis yang juga memberikan 

pelayanan kepada masyarakat tetapi 

pelayanannya bersifat komersial (cost dan benefit), sehingga 

pada organisasi bisnis karakteristiknya lebih cenderung 

sebagai berikut: 

• Organisasi bisnis memperoleh uang dari konsumen. 

• Terjadi kompetisi yang tinggi. 

• Pimpinan bisnis didorong oleh motif laba. 

• Organisasi pada umumnya berada dalam sistem atau 

pasar yang lebih luas dan berfungsi dengan baik. 

• Pada umumnya memiliki visi dan misi yang jelas dan 

terfokus menjadi tujuan konkrit yang harus dicapai. 

 

O
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Kegiatan Organisasi Swasta (Industri) 

Kegiatan industri dapat dipandang sebagai suatu 

sistem, yaitu beberapa unsur yang saling berhubungan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur itu adalah 

riset pasar, disain produk dan desain ulang produk, desain 

pabrik dan peralatan, pemasok, penerimaan bahan baku, 

pengujian bahan baku, penyimpanan bahan baku, buruh, 

metode produksi  atau proses produksi, output, promosi, 

distribusi, harga, konsumen, pelayanan purna jual, dan 

sebagainya.  

Unsur-unsur tersebut saling berhubungan untuk 

melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan tujuan 

memperoleh laba. Kegiatan tersebut hakikatnya adalah 

melalui lima tahap yaitu tahap  riset pasar, desain produk, 

proses produksi, pemasaran, dan tahap mengkalkulasi laba 

dan nilai organisasi. Semua unsur itu harus dirancang oleh 

para ahli manajemen untuk dijadikan manajemen bisnis 

yang harus mampu mengintegrasikan  beberapa aktivitas 

manajemen seperti manajemen produktivitas, manajemen 

kualitas, manajemen sumber-sumber daya, manajemen 

teknologi atau manajemen peralatan kerja, manajemen 

keuangan, dan manajemen sistem informasi untuk 

mengembangkan dan memberdayakan sumber daya 
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manusia agar mampu bekerja efektif dan efisien dalam 

mencapai hasil-hasil yang maksimum yang mampu 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.  

 

Pengertian Budaya Organisasi Swasta 

Budaya organisasi swasta adalah seperangkat nilai 

dan norma yang disebarluaskan di dalam organisasi yang 

dijadikan pedoman bepikir dan berperilaku bagi para 

stakeholder serta diacu sebagai filosofi kerja karyawan untuk 

mencapai tujuan organisasi, yaitu kepuasan pelanggan. 

Secara lebih terinci unsur budaya organisasi swasta 

(industri) adalah sebagai berikut: 

A. Efisiensi 

� Harus mempunyai standar kerja secara fisik dan 

biaya. 

� Membandingkan aktual dengan standar. 

� Jika standar lebih besar daripada aktual lazim 

disebut efisien, dan sebaliknya. Catatan: jika 

standarnya benar. 
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B. Efektivitas 

Efektivitas berhubungan dengan pelaksanaan tugas 

untuk mencapai tujuan. 

1. Alat kerja (modal kerja dan peralatan) 

2. Metode kerja 

3. Kemampuan tenaga kerja 

4. Gaya kepemimpinan (otokratik atau demokratik) 

 

C. Produktivitas 

Hakikat Produktivitas 

Produktivitas terletak pada sumber daya manusia 

agar mampu kerja efektif dan efisien untuk mendapatkan 

hasil maksimum yang pada akhirnya digunakan untuk 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, sehingga 

organisasi memperoleh laba dan nilai organisasi. Sistem 

produktivitas dalam kegiatan industri dapat digambarkan 

sebagai hubungan  input  → proses  →  output  →  

produktivitas. 

Input meliputi: bahan baku, tenaga kerja, peralatan 

produksi, pemasaran, administrasi, informasi, pimpinan, 

dan sebagainya. Proses yaitu tranformasi nilai tambah, yang 

berhubungan dengan kapasitas, efektivitas, efisiensi, dan 

fleksibilitas. Output yaitu barang dan jasa yang dihasilkan. 
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Sehingga produktivitas merupakan hasil dari output dibagi 

input.  

Kerangka Berpikir Produktivitas 

Semua kegiatan itu sangat tergantung pada 

kemampuan sumber daya manusia, terutama buruh yang 

melaksanakan kerja. Buruh sebagai lokomotif yang menarik 

beban manajemen untuk mencapai sasaran terakhir yaitu 

memaksimumkan nilai organisasi. 

   Produktivitas 

 ↓ 

Sumber Daya Manusia 

Mampu mengoperasikan alat kerja 

Mampu mencipta metode kerja yang efektif dan efisien 

Mampu bekerja sama dengan orang lain 

↓ 

Hasil (output) yang maksimum 

Pengorbanan input yang minimum 

↓ 

Laba maksimum dan nilai organisasi tinggi 

 

Pengukuran Produktivitas 

Pada umumnya pengukuran produktivitas dilakukan 

dengan model rasio output dibagi input dan model angka 



75 
 

index. Yang lazim digunakan oleh organisasi adalah model 

pengukuran rasio output dibagi input. 

� Material Efficiency 

 Perbandingan aktual bahan dengan standar bahan kali 

harga standar. 

� Labour Cost Efficiency 

 Perbandingan aktual jam kerja dengan standar jam kerja 

kali tarif standar. 

� Equipment Cost Efficiency 

Perbandingan aktual kapasitas dengan standar kapasitas 

kali tarif biaya equipment. Secara lebih terinci 

implementasi elemen budaya organisasi bagi seluruh 

stakeholders adalah sebagai berikut:  

1. Karyawan: upah layak dan dimanusiakan (dihargai 

harkat dan martabatnya). 

2. Pelanggan: harga terjangkau, produk bagus, pelayanan 

purna jual bagus. 

3. Pemasok: tepat waktu pembayaran. 

4. Kreditor: tepat waktu pembayaran. 

5. Masyarakat: lingkungan tidak rusak dan kesempatan 

kerja. 

6. Pemerintah: pajak lancar. 
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7. Pimpinan: kompensasi baik, wewenang dan tanggung 

jawab jelas. 

8. Pemilik: laba bersih baik dan dividen baik. 

9. Organisasi: laba ditahan baik untuk pertumbuhan 

usaha. 

  
 

Sistem Organisasi Swasta 

Sistem yang berpengaruh pada organisasi swasta 

antara lain:  

� Sistem Bisnis: persaingan menentukan karakter setiap 

tim manajemen. Makin tinggi persaingan, makin 

tinggi risiko tim manajemen. 

� Sistem Ekonomi: kapitalisme orientasi ke laba, sedang 

sosialisme orientasi ke kebutuhan. 

� Sistem Sosial: makin orientasi ke uang, tim 

manajemen lebih mudah untuk memperoleh SDM 

yang baik 

� Sistem Teknologi: makin tinggi  teknologi, makin 

tinggi tingkat leverage operasi 

� Sistem Politik: makin otoriter, makin sulit tim 

manajemen membuat ramalan dan perencanaan 

bisnis 
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� Sistem Budaya: makin konservatif budaya, makin 

sulit tim manajemen mengelola sumber daya 

manusianya 

 

B. Manusia dan Budaya Organisasi Swasta 

 
Kegiatan organisasi swasta harus dilihat dari sudut 

manusia, artinya harus memanusiakan manusia. 

Unsur Manusia  (Raga, Otak, dan Jiwa) 

 Kecerdasan Intelektual (Intelligence Quotient). 

 Kerja otak untuk menghasilkan pengetahuan, yaitu 

hasil interaksi manusia dengan alam dan dengan 

manusia lainnya yang dikemas oleh kemampuan daya 

nalar (ratio) menjadi suatu pengertian (conceptus). 

 Kecerdasan Emosional (Emotional Quotient). 

 Kerja badan untuk menghasilkan keterampilan. 

 Kecerdasan Sosial (Social Quotient). 

 Kerja otak dan badan untuk melakukan adaptasi 

terhadap  lingkungan sosial. 

 Kecerdasan Kreativitas (Creativity Quotient). 

 Kerja otak kanan untuk menemukan alternatif 

pemecahan masalah. 

 Kecerdasan Daya Juang (Adversity Quotient). 
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 Kerja otak dan badan untuk mencapai tujuan. 

 Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient). 

 Kerja jiwa untuk menuju ke kebahagiaan. 

 

Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient) 

Kecerdasan spiritual diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam berpikir dan berperilaku sesuai dengan 

kaidah-kaidah spiritual (agama) nya, di mana basis 

kecerdasan spiritual pada umumnya adalah terpenuhinya 

kebutuhan materiil dan spirituil. 

Kebutuhan materiil adalah kebutuhan hidup 

manusia yang harus dipenuhi jika manusia ingin 

mempertahankan dan melangsungkan hidup (makan, 

minum, pakaian, dan atap untuk berlindung). Kebutuhan 

spiritual adalah kebutuhan hidup yang dipenuhi setelah 

kebutuhan materiil dipenuhi terlebih dahulu. Jenis 

kebutuhan spiritual ialah pengajaran, pendidikan, hiburan, 

dan kesempatan untuk merealisasikan bakat dan 

pengetahuan (kesempatan berkarya). Bakat adalah wujud 

kemampuan badan (raga) atau keterampilan dalam 

menghadapi lingkungan alam dan lingkungan sosial. 
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Pengetahuan adalah wujud kemampuan otak (kiri 

dan kanan) dalam melakukan interaksi dengan lingkungan 

alam dan lingkungan sosial. 

                                      MANUSIA 

 
 
 
Lingkuangan Alam   Lingkungan Sosial 
 
  
        Keceradasan Emosional (Bakat)  
        Kecerdasan Intellektual (Pengetahuan) 
        Kecedasan Sosial (Adaptasi) 
        Kecerdasan Kreativitas (Inovasi) 
 
  
 
 

Kearifan 
Kebijaksanaan 
Kebahagiaan 

Kecerdasan Spiritual 
 
 

Gambar 7. 
Manusia dan Lingkungannya 

 
Manusia dilahirkan, dibesarkan, dan dididik dalam 

suatu lingkungan alam dan sosial. Karakternya sebagian 

besar ditentukan oleh kondisi alam dan sosial. Yang 

dimaksud lingkungan adalah keadaan alam dan sosial di 
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mana manusia mengadakan interaksi. Manusia adalah 

makluk rasional dan belum selesai (selalu mencari sesuatu 

yang baru). Manusia mengelola alam untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya melalui kerja produksi. Manusia 

mengelola sosial untuk mengubah nasibnya melalui kerja 

perjuangan. 

 

Peran Karyawan Dalam Organisasi Bisnis 

 
Karyawan harus menjadi sentral dalam organisasi 

bisnis, karena karyawan adalah : 

� Pencipta 

� Pelaksana 

� Pendukung 

� Tujuan eksistensi organisasi 

Karyawan juga harus menjadi sentral dalam 

menentukan : 

� Strategi 

� Kebijakan 

� Program kerja organisasi 

Kekhasan karyawan sebagai makluk individu  yang 

memiliki berbagai daya (potensi) ialah kemampuan 

kreatifnya yang mampu mengolah material (lingkungan) 
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menjadi sesuatu barang dagangan yang berguna bagi 

pemenuhan hidup manusia lain.  

Pemimpin dan pemilik organisasi bisnis harus 

menyadari bahwa karyawan bukan makluk rasional yang 

sudah sempurna, tetapi merupakan makluk yang sedang 

merealisasikan bakat dan pengetahuannya melalui proses 

kerja yang difasilitasi oleh organisasi bisnis. Dalam 

organisasi bisnis karyawan dapat memberi nilai 

kemanusiaan pada alam lingkungannya melalui karya-

karyanya. Oleh sebab itu Cassirer menggambarkan bahwa 

manusia  hakikatnya adalah animal symbolicum, artinya 

dengan kemampuan kreativitasnya ia mampu mencipta 

simbol yang bermakna dalam lingkungan hidupnya. 

 Berdasarkan pola pikir tersebut, seyogyanya 

manusia (karyawan) tidak boleh dijadikan alat organisasi 

bisnis, atau dijadikan “sapi perahan” yang ditindas dan 

dihisap melalui sistem kerja upahan. Sebaliknya karyawan 

harus diberi tempat yang wajar agar bakat dan 

pengetahuannya dapat dikembangkan demi kemanusiaan, 

yaitu mampu mencipta atau memproduksi barang 

dagangan yang bermanfaat. 

Dalam riset pemasaran, karyawan mampu 

menemukan kebutuhan konsumen, kemampuan daya 

belinya, seleranya, dan keinginannya. Dalam merancang 
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produk, karyawan mampu melahirkan kreativitasnya 

berupa rancangan produk yang sesuai dengan keinginan 

konsumen. Dalam proses produksi, karyawan mampu 

bekerja efektif, efisien, dan produktif sehingga 

menghasilkan produk berkualitas dengan harga pokok yang 

rendah. Dalam pemasaran, karyawan mampu melayani dan 

memberi kepuasan kepada konsumen. Hakikatnya 

karyawan adalah  produsen komoditi, kepuasan konsumen, 

dan produsen laba. 

Organisasi yang bisa tumbuh dan berkembang 

menjadi besar jika: 

� Karyawannya diperlakukan sebagai manusia yang 

wajar, tidak diperlakukan sebagai kuli 

� Karyawannya dikembangkan bakat dan 

pengetahuannya melalui pendidikan dan latihan 

� Karyawannya dipenuhi kebutuhan materiil dan non-

materiilnya 

� Karyawannya diberi kesempatan untuk memberi 

sumbangan pemikiran untuk kemajuan organisasi 
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Implementasi Budaya Organisasi Pada Swasta 

 
Dengan memanfaatkan teori Z (William Ouchi) yang 

mengarahkan pada : 

 Konsensus dalam pengambilan keputusan. 

 Memperluas peran karyawan dalam setiap tahap 

operasional. 

 Sangat mempertimbangkan kesejahteraan karyawan 

Teori ini mendasari pada pendekatan manajemen yang 

merupakan kombinasi antara gaya manajemen Amerika 

dan Jepang. 

 

Budaya Jepang (Manajemen Kualitas Total) 

 

Budaya Jepang merupakan perpaduan antara budaya 

feodal yang paternalistik dengan budaya kapitalis yang 

berorientasi untung-rugi (benefit cost ratio). Kaum kapitalis 

Jepang dilahirkan dalam kandungan sistem sosial-ekonomi 

feodalisme. Pada akhirnya lahirlah industri Jepang Modern 

yang dipelopori oleh W.Edward Deming pada 1950 yang 

dikenal dengan “Manajemen Kualitas Terpadu”  (Total 

Quality Management). 
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Pengertian Kualitas 

Dalam definisi Konvensional kualitas diartikan sebagai 

gambaran karakteristik langsung dari suatu produk, seperti 

performansi (performance), keandalan (reliability), mudah 

dalam penggunaan (easy of use), estetika (esthetics), dan 

sebagainya. Sedangkan menurut definisi Strategik kualitas 

diartikan sebagai segala sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of 

customers). 

 

Elemen Ukuran Kualitas 

 1. ISO 8402 (Quality Vocabulary) 

Kualitas adalah totalitas dari karakteristik suatu 

produk yang menunjang kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau 

ditetapkan. Kualitas sering diartikan sebagai 

kepuasan pelanggan (customer satisfaction) atau 

konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan 

(conformance to the requirements). 

2. Q-MATCH (Quality-Meets, Agreed , Terms, and 

Changes) 
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Kualitas adalah segala sesuatu yang menentukan 

kepuasan pelanggan dan upaya perubahan ke arah 

perbaikan terus-menerus. 

Pengertian Manajemen Kualitas 

 

Total kualitas manajemen ialah suatu cara 

meningkatkan performansi secara terus-menerus (continous 

performance improvement) pada setiap level operasi atau 

proses, dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, 

dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan 

modal yang tersedia. Menurut ISO 8402 (Quality 

Vocabulary) Manajemen kualitas ialah semua aktivitas dari 

fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan 

kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, 

serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti: 

Perencanaan kualitas (quality planning), pengendalian 

kualitas (quality control, jaminan kualitas (quality assurance) 

dan peningkatan kualitas (quality improvement). 

• Quality Planning, yaitu penetapan dan pengembangan 

tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan 

sistem kualitas. 
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• Quality Control, merupakan teknik-teknik dan aktivitas 

operasional yang digunakan untuk memenuhi 

persyaratan kualitas. 

• Quality Assurance, merupakan semua tindakan 

terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan 

didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang 

cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan 

untuk kualitas tertentu. 

• Quality Imporvement, adalah tindakan-tindakan yang 

diambil guna meningkatkan nilai produk untuk 

pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi 

dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. 
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Tabel 8. 
Pandangan Tradisional dan Modern Tentang Kualitas 

 

Pandangan Tradisional Pandangan Modern 

Memandang kualitas sebagai isu 
teknis 

Memandang kualitas sebagai isu bisnis 

Usaha perbaikan kualitas 
dikoordinasikan  pimpinan puncak 

Usaha perbaikan kualitas diarahkan 
manajemen puncak 

Memfokuskan kualitas pada fungsi 
departemen produksi  

Kualitas mencakup semua fungsi 
departemen 

Produktivitas dan kualitas 
merupakan sasaran yang 
bertentangan 

Produktivitas dan kualitas merupakan 
sasaran yang berkesesuaian 

Kualitas didefinisikan sebagai 
konfirmasi terhadap standar 
(membandingkan produk terhadap 
standar) 

Kualitas didefinisikan sebagai 
memuaskan kebutuhan pelanggan 
(membandingkan produk dengan 
kompetitor di pasar) 

Kualitas diukur melalui derajat 
non-konformansi menggunakan 
ukuran-ukuran kualitas internal. 

Kualitas diukur melalui kepuasan 
pelanggan, menggunakan kualitas 
ukuran pelanggan. 

Kualitas dicapai melalui inspeksi  
intensif terhadap produk 

Kualitas dicapai melalui perbaikan proses 

Beberapa kerusakan atau cacat 
diijinkan, jika produk telah 
memenuhi standar kualitas 
minimum 

Cacat atau kerusakan dicegah  
sejak awal melalui teknik pengendalian 
proses efektif 

Kualitas adalah fungsi terpisah dan 
berfokus pada evaluasi produksi 

Kualitas bagian setiap fungsi pada semua 
tahap siklus produksi 

Pekerja dipermalukan apabila 
menghasilkan kualitas jelek 

Manajemen bertanggung jawab 
untuk kualitas 

Hubungan dengan pemasok 
bersifak jangka pendek dan 
berorientasi biaya 

Hubungan pemasok bersifat jangka 
panjang dan berorientasi pada kualitas 
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Budaya Konflik 

 Masyarakat berubah dan berkembang ditentukan  

oleh cara mereka memperoleh nafkah hidup atau     

kebutuhan ekonomi.  Kebutuhan ekonomi dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kebutuhan primer yaitu 

kebutuhan yang tidak boleh tidak harus dipenuhi misalnya 

makan, pakaian, dan atas untuk berlindung; dan kebutuhan 

sekunder yaitu kebutuhan penunjang kelangsungan hidup 

misalnya pendidikan, rekreasi, dan lain-lain. Dalam 

memenuhi kebutuhan hidup manusia harus bekerja sama 

dengan orang lain atau saling bermusuhan.  

 Manusia bersedia bekerja sama bila ada "satu 

kepentingan" dan manusia bermusuhan bila  

"kepentingannya berlawanan" satu dengan yang lainnya. 

Menurut pemikiran Karl Marx, dalam kehidupan manusia 

sejak jaman pemilikan budak, feodalime, dan jaman 

kapitalisme, manusia terbagi dalam dua kelompok yang 

saling bertentangan kepentingannya, yaitu kelompok buruh 

atau pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan.   

Majikan berusaha memperoleh keuntungan   

sebesar-besarnya melalui kerja upahan kaum buruh, 

sedangkan buruh atau pekerja ingin memperoleh upah     
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yang relatif bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kaum 

buruh mempelajari, memahami dan mempraktekan ajaran 

Marx, sebagai alat perjuangan melawan kaum kapitalis. 

Strategi perjuangan buruh adalah mengobarkan "kebencian 

terhadap sistem kapitalisme" yang sangat menindas dan 

menghisap kaum pekerja, selanjutnya mengadakan revolusi 

politik dan revolusi ekonomi. 

 Dalam dunia industri konflik biasanya terjadi antara 

pemilik modal dan buruh, Konflik antara minoritas rakyat 

yang besar  kekuasaannya dengan mayoritas rakyat yang 

tidak mempunyai kekuasaan. Konflik itu lahir karena   

prinsip "Keuntungan maximum dan biaya minimum".  Ini 

adalah prisip dalam dunia bisnis. 

 

Penyebab Konflik 

� Minoritas rakyat menikmati perkembangan   IPTEK dan 

penumpukan modal 

� Mayoritas rakyat hidup misalkin 

� Penguasa politik yang  cenderung membela kepentingan 

minoritas (pemikik kapital dan IPTEK) 
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Fakta Sosial 

 Fakta sosial yaitu  kesenjangan obyektif di antara 

kelompok sosial karena perbedaan penguasaan dan 

pemilikan sumber  daya ekonomi. Secara individu 

melahirkan diskriminasi dan marginalisasi yang tidak    

sesuai dengan martabat manusia. Konflik sosial merupakan 

interdependensi asimetris yaitu adanya hubungaan saling 

tergantung antara  kelas dalam masyarakat, tetapi 

ketergantungan itu melahirkan keuntungan bagi minoritas 

dan kerugian bagi mayoritas. 

 

Perjuangan Sosial 

Perjuangan sosial adalah gerakan kaum miskin 

untuk mengubah nasibnya  melalui jalan: 

� Revolusi: akibatnya malapetaka bagi minoritas karena    

ia memperlakukan tidak adil terhadap mayoritas    

rakyat. 

� Demokarasi: diskusi jujur dan  terbuka untuk 

mengupayakan keadilan  atau membentuk opini 

masyarakat. 
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Perubahan Sosial 

Dilakukan dengan tidak melalui konflik  sosial, yaitu 

dengan cara: 

� Milik pribadi tidak bersifat mutlak   tetapi harus 

berwatak sosial 

� Diakui dan direalisasikan hak berorganisasi bagi kaum 

misalkan, karena organisasi itu adalah alat untuk 

memperjuangkan nasibnya.   

� Organisasi kaum miskin harus lahir dari dirinya    

sendiri, bukan "Pseudo" (bukan rekayasa kaum kaya)  

  

Pemogokan Kaum Pekerja 

� Aspirasi buruh tersumbat dan kesejahteraan buruh   

jelek. Maka harus diadakan akomodasi aspirasi dan 

represif   konvensional. 

� Hak buruh, pada saat negosiasi macet. 

� Alat untuk mencapai sasaran, yaitu   aksi mogok tanpa 

kekerasan yaitu melakukan diskusi dan musyawarah. 

Zaman Orde Baru terjadi: 200 kali mogok, rata-rata per 

tahun 31 kali mogok dan terus meningkat dari tahun ke 

tahun. Karena upah tak wajar dan devaluasi dan 

kenaikkan BBM 
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C. Kepemimpinan pada Budaya Perubahan 
 

Pimpinan adalah orang yang bertanggungjawab untuk 

mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi 

dalam mencapai sasarannya (Stoner, 1996:7). Secara umum, 

sasaran organisasi adalah laba. Pimpinan sebagai orang 

yang bertanggung jawab artinya hidup dan matinya 

diserahkan kepada pemilik organisasi untuk mewujudkan 

tujuan pemilik yaitu laba. Tentu saja orang demikian itu 

memperoleh imbalan materiil yang memadai dengan 

tanggung jawabnya.  

Imbalan materil itu berbeda banyak dengan imbalan 

materiil yang diterima oleh karyawan (orang bekerja 

langsung mencipta barang dagangan untuk tujuan laba). 

Inilah awal mula konflik antara pimpinan dengan 

karyawan. Pimpinan ialah orang yang mempimpin suatu 

organisasi atau bagian dari suatu organisasi yang berpikir 

dan berperilaku analitik, sistemik, kreatif dalam menangkap 

gejala dan peristiwa perubahan lingkungan untuk membuat 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dengan 

berbasis pada sikap dan perilaku kepemimpinan. Pimpinan 

ialah orang yang dipaksa oleh pemilik untuk melaksanakan 

budayanya (budaya laba, budaya nilai organisasi, dan 

budaya waktu) melalui sistem kompensasi.  



93 
 

Pola Berpikir Pimpinan 

1. Mengingat masa lalu, yaitu proses berpikir analitik dan 

dialektik 

2. Hidup masa kini, yaitu proses berpikir analitik, dialektik, 

dan kreatif 

3. Membangun masa depan, yaitu proses berpikir sistemik, 

dialektik, dan kreatif: 

Berpikir analitik yaitu berpikir untuk memecahkan 

masalah berdasar dalil-dalil atau prinsip-prinsip atau 

standar-standar yang telah disetujui dan ditetapkan. 

Berpikir sistemik yaitu berpikir saling hubungan antara 

unsur yang satu dengan unsur-unsur yang lainnya dalam 

suatu sistem. Berpikir dialektik yaitu berpikir saling 

hubungan, gerak, dan konflik pada setiap obyek yang dapat 

dipikirkan. Berpikir kreatif yaitu berpikir berbagai 

alternatif untuk memecahkan masalah dan menemukan 

sesuatu  yang baru. Berpikir holistik yaitu berpikir 

keseluruhan sesuatu obyek; sesuatu obyek bagian dari suatu 

sistem kehidupan keseluruhan 
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Budaya Pimpinan 

Pimpinan organisasi berupaya membangun dan 

mengelola evolusi pemikiran anggota organisasi agar 

analitis, sistemik dan kreatif, di mana anggota organisasi 

akan responsif terhadap perubahan, sehingga dalam 

berpikir dan mengambil keputusan selalu 

mempertimbangkan aspek: 

• Lingkungan 

• Tanggung jawab sosial dan Etika 

• Globalisasi 

• Reorganisasi 

• Multibudaya 

• Mutu 

 

Suatu organisasi membutuhkan pimpinan untuk 

memimpin sumber daya manusia yang ada dalam organiasi 

tersebut dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen 

yaitu membuat perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengendalian dengan menggunakan sumber daya 

organisasi secara efektif dan efisien. 
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Merencanakan/Planning  

Proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu 

untuk mencapai sasaran tersebut (Stoner, 1999:10). Proses 

menetapkan sasaran, manusia, alat, dan cara untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Proses membuat 

keputusan, strategi dan mempraktekkan strategi secara 

terintegrasi. 

 

Mengorganisasi/ Organizing 

Proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk 

bekerja sama dalam cara terstruktur guna untuk mencapai 

sasaran spesifik atau beberapa sasaran (Stoner, 1999:11).  

Proses mendorong SDM bekerja sama untuk mencapai 

sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Proses 

menetapkan wewenang, SDM yang kompeten dan saat yang 

tepat melakukan perubahan organisasi. 

 

Memimpin/Leading 

Proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas 

yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok 

atau seluruh organisasi (Stoner, 1996:11). Proses memotivasi, 

mempengaruhi, dan mengarahkan SDM dalam suatu 

organisasi untuk mencapai sasaran yang telah       
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ditetapkan. Proses membangun tim kerja yang solid dan 

efektif serta membangun kemampuan bernegosiasi. 

 

Mengendalikan/Controlling  

Proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya 

sesuai dengan aktivitas yang direncanakan (Stoner, 1996:12). 

Proses mengarahkan SDM untuk bekerja sesuai standar,  

dan aturan yang telah ditetapkan. Proses membangun 

pengendalian efektif melalui preventif dan correction control 

dengan memanfaat sistem informasi yang dimiliki 

organisasi. 

 

Efektivitas (Berhasil guna) 

Kemampuan untuk menentukan tujuan yang 

memadai, kemampuan melakukan hal yang tepat (Stoner, 

1996:9) dan kemampuan mencapai sasaran atau tujuan 

dengan tepat. 

 

Efisiensi (Berdaya guna) 

Kemampuan untuk meminimalkan penggunaan 

sumber daya dalam mencapai tujuan organiasi,  

kemampuan melakukan dengan tepat (Stoner, 1996:9) atau 

kemampuan menggunakan sumber daya organisasi sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 
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Kepemimpinan Profesional 

Berikut ini beberapa indikator kepemimpinan profesional, 

yakni: 

• Menetapkan tujuan yang dapat dicapai oleh SDM yang 

tersedia 

• Belajar sepanjang hayat terhadap perkembangan teori, 

ilmu, dan teknologi, dan pengalaman praktek anggota 

• Memberi kepercayaan kepada anggota, tanpa 

pengawasan ketat 

• Negosiasi dengan partner bisnis berbasis kualitas 

barang/jasa, bukan berbasis harga 

• Memperbaiki cara (metode) kerja terus-menerus 

• Melatih SDM sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan 

• Memimpin SDM berdasar perasaan, pikiran, dan 

kepentingan SDM 

• Memperlakukan anggota sebagai kawan 

• Membantu memecahkan masalah yang dihadapi 

anggota 

• Mendorong kerja mandiri sesuai dengan kemampuan 

SDM 

• Memberi otonomi kepada anggota untuk menentukan 

target kerja 

• Mendorong kerja kolektif (tim) 
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• Menstransformasi ide dan perilaku kepada anggota 

untuk terus meningkatkan efektiitas, efisiensi, dan 

produktivitas 

• Hidup sederhana, rendah hati, disiplin dan kerja keras. 

• Melaksanakan garis anggota (perasaan, pikiran, dan 

kepentingan anggota) 

• Bertanggung jawab seluruh pekerjaan anggota 

• Jembatan emas antara pemilik dan karyawan (buruh) 

• Lahir dan dibesarkan dari anggota (bukan “karbitan) 



99 
 

BAB 5BAB 5BAB 5BAB 5    

BUDAYA ORGANISASI PEMERINTAH 

 
 
 
 
 
 
A.Birokrasi 

 
irokrasi adalah sebuah struktur organisasi 

yang diciptakan dengan tujuan agar proses 

pengelolaan organisasi menjadi lebih 

rasional dengan tingkat efisiensi yang maksimal.  Budaya 

organisasi pemerintah dapat terlihat dari peraturan, 

kebijakan dan struktur organisasi yang menganut sistem 

birokrasi. Budaya organisasi pemerintah sangat berbeda 

dengan swasta terutama pada etos kerja pegawainya. 

Birokrasi yang dominan diterapkan pada organisasi 

pemerintah selama ini dianggap sebagai pemicu lemahnya 

kinerja pegawai organisasi pemerintah (PNS). 

 

B
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Sistem Birokrasi tidak dapat dilepaskan dari konsep 

Max Weber (Jerman) tentang obsesinya terhadap sebuah 

organisasi ideal, yang mulai diperkenalkan pada awal abad 

XX. Istilah birokrasi dari Max Weber, seorang ahli sosiologi 

Jerman. Max Weber menentang kebiasaan administrator 

pemerintah pada waktu itu dalam menjalankan tugas, 

mereka selalu: 

• Melakukan penilaian yang subyektif; 

• Mengambil keputusan berdasarkan emosi; 

• Menakut-nakuti orang 

• Pilih kasih terutama terhdap anggota keluarga 

sendiri 

 Max Weber menentang kebiasaan semacam itu dan 

menghendaki suatu organisasi yang efisien, dan ia 

menamakan organisasi yang paling efisien itu birokrasi. 

Menurut Max Weber, organisasi yang efisien harus memiliki 

ciri-ciri khas berikut ini (empat ciri khas birokrasi): 

1. Pembagian Pekerjaan 

Organisasi dapat mencapai tujuannya dengan cara paling 

efisien jika diadakan pembagian pekerjaan, jika orang 

menjalankan pekerjaan khusus yang sama secara 

berulang-ulang. Dengan demikian tiap-tiap orang dapat 

menjadi seorang ahli. 
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2. Hirarki Wewenang 

Dalam organisasi harus dapat diketahui dengan jelas 

siapa yang memberi perintah dan siapa yang menerima 

perintah. 

Dalam organisasi wewenang mengalir dari titik puncak 

turun sampai ke tingkat yang paling rendah. Wewenang 

yang ter besar tetap ditahan dan dimiliki oleh manajemen 

puncak. 

3. Seperangkat Peraturan 

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa peraturan itu 

tidak lain daripada pedoman perilaku. Orang dikatakan 

mengikuti suatu peraturan, jikaia berperilaku sesuai 

dengan cara yang ditentukan oleh organisasi. Apabila 

organisasi ingin dapat meramalkan perilaku pegawai, 

organisasi harus menyusus perangkat peraturan dan 

memastikan berlakunya peraturan tersebut. 

4. Tan Pribadi 

Ciri khas keempat dari organisasi yang efisien adalah 

bahwa orang dipekerjakan dan dipromosikan 

berdasarkan apa yang mereka ketahui, dan bukan siapa 

yang mereka ketahui. 
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 Birokrasi bersifat impersonal dalam memutuskan 

siapakah yang akan dipekerjakan dan siapakah yang akan 

dinaikkan pangkatnya. Sifat impersonal ayng kuat dapat 

menghilangkan tindakan pilih kasih yang sering terdapat 

dalam organisasi. 

 

Ciri Birokrasi yang Baik dan Benar 

• Pembagian kerja dilakukan secara  jelas, terinci, 

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan 

kompetensi pegawai.  

• Hirarki kewenangan yang jelas, memiliki struktur multi 

tingkat formal yang memastikan setiap jabatan lebih 

rendah dibawah supervisi jabatan yang lebih tinggi. 

• Formalisasi yang tinggi, adanya ketergantungan kepada 

peraturan (prosedur) formal untuk memastikan adanya 

keseragaman baik dalam standar pekerjaan maupun 

perilaku pemegang jabatan. 

• Bersifat tidak pribadi (impersonal), dengan penerapan 

peraturan (sangsi) secara tegas dan adil serta 

mengesampingkan bentuk-bentuk hubungan pribadi. 

• Pengambilan keputusan mengenai penempatan dan 

pengembangan pegawai didasarkan atas kompetensi. 

• Kejelasan manajemen karir bagi pegawai. 
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Gambaran Negatif Tentang Birokrasi  

• Administrasi yang  berbelit-belit; 

• Peraturan yang terlalu banyak dan kaku; 

• Prosedur yang menimbulkan furstasi; 

• Langkah yang terlalu banyak untuk memperoleh 

sesuatu; 

• Pendeknyak, organisasi yang paling tidak efesien. 

 

Keuntungan Sistem Birokrasi 

1. Sistem Birokrasi memiliki 5 prinsip-prinsip yang 

memungkinkan organisasi lebih efisien, yaitu : 

• Spesialisasi (one man one job). 

• Jabatan disusun secara hirarki (one man one 

boss). 

• Pembagian tugas secara jelas, tegas dan terinci. 

• Pelimpahan wewenang, untuk memudahkan 

pengambilan keputusan. 

• Koordinasi, untuk menciptakan kesatuan arah 

dalam pencapaian tujuan. 

2. Standarisasi tinggi menyebabkan organisasi efisien 

karena perilaku pegawai dapat dikendalikan, 

diprediksi serta pegawai cenderung diperlakukan 

fair. 
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Kelemahan Sistem Birokrasi 

1) Sifat kaku (rigid) dari birokrasi, organisasi kurang 

fleksibel, karena urusan terlalu terikat oleh 

prosedur/peraturan sehingga berbelit-belit dan 

terlalu lama. 

2) Penyimpangan tujuan, mengganti tujuan organisasi 

menjadi tujuan sub unit atau tujuan 

pribadi/kelompok. 

3) Penerapan peraturan yang tidak tepat, sebagai 

dampak dari adanya penyimpangan tujuan di atas. 

4) Keterasingan pegawai, karena  hubungan yang 

sangat berjarak (kaku). 

5) Konsentrasi kekuasaan, pada komunitas dan 

kelompok tertentu sehingga mengabaikan aspek 

obyektifitas. 

6) Frustrasi dari pegawai yang dipinggirkan, maupun 

dari masyarakat karena berhadapan dengan 

perilaku berbelit-belit sekelompok pejabat/pegawai.  

 

Keusangan Sistem Birokrasi 

• Kinerja organisasi pemerintah dinilai lamban, kurang 

cekatan, kurang akurat dan tidak efisien (banyak 

terjadi pemborosan). 
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• Tidak peka terhadap tuntutan masyarakat. 

• Globalisasi ( informasi menjadi lebih mudah diakses, 

masyarakat tahu apa yang terjadi pada masyarakat 

lainnya). 

• Daya Kritis Masyarakat (berakibat pada berubahnya 

ekspektasi pelayanan yang diharapkan kepada 

organisasi pemerintah). 

• Eksistensi Monopoli Organisasi Pemerintah (tidak 

terpacu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat (tidak ada kompetisi).  

 

Alasan Pemerintah  Menggunakan  
Sistem Birokrasi 

 
• Metode organisasi yang rasional dan efisien 

(menggantikan kekuasaan rejim otoriter (kerajaan).  

• Otoritas hirarkhis dan spesialisasi fungsional dalam 

birokrasi memungkinkan tugas-tugas besar dan 

kompleks dapat dilaksanakan secara efisien. 

• Ketepatan, kecepatan, kejelasan, pengurangan friksi 

dan biaya material maupun personal dapat 

ditingkatkan sampai pada titik optimal. 

• Birokrasi dituntun oleh peraturan (UU, peraturan 

administratif) yang stabil dan mencakup semua hal. 
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• Birokrasi terstandarisasi dan impersonal, memberikan 

perlakuan atau pelayanan yang sama kepada setiap 

orang. 

• Birokrasi menggunakan proses-proses administratif 

yaitu staf mereka sendiri daripada kontraktor atau 

mekanisme pasar untuk mencapai tujuan mereka. 

• Birokrasi memilih staf berdasarkan ujian bukan 

kriteria subyektif. 

 

Penyimpangan Sistem Birokrasi pada  

Instansi Pemerintah 

 
• Ada sekelompok pejabat/pegawai yang terlalu 

berpegang teguh pada peraturan yang berlaku 

sehingga sulit menyesuaikan diri dengan situasi 

kondisi yang sedang berlangsung. 

• Kurang harmonisnya human relations dalam 

organisasi, sehingga hubungan pimpinan dan staf 

sangat kaku. 

• Ada sekelompok pejabat/pegawai yang sengaja 

memperlambat urusan dengan maksud-maksud 

tertentu. 
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• Ada sekelompok pejabat/pegawai yang ingin 

menunjukkan kekuasaannya. 

• Ada sekelompok pejabat/pegawai yang menentang 

kebijaksanaan pimpinan. 

• Seringnya kebijakan pimpinan tidak dipahami oleh 

staf sehingga kebijakan tersebut tidak dapat 

dilaksanakan. 

• Ada sekelompok pejabat/pegawai yang tidak mau 

menerima perubahan dalam sistem, metode dan 

prosedur kerja. 

• Ada sekelompok pejabat/pegawai yang tidak 

menyadari dirinya adalah abdi (pelayan) negara, 

yang tugasnya adalah melayani masyarakat. 

• Mayoritas kepemimpinan yg cenderung bersikap 

otoriter dan tidak partisipatif.  

 

 

Realita Budaya Organisasi Pada 
Instansi Pemerintah 

 
• Tingkat kepatuhan (loyalitas) anggota organisasi 

kepada pimpinan lebih tinggi dibandingkan loyalitas 

terhadap organisasi, hal ini disebabkan oleh 



108 
 

pimpinan punya peranan cukup besar dalam 

menentukan karir (jabatan) seorang staf. 

• Pimpinan lebih menyukai staf yang loyal meskipun 

kurang kompeten dibandingkan dengan staf  yang 

pintar tetapi kurang menunjukkan loyalitas pada 

pimpinan karena staf yang loyal diharapkan dapat  

mengamankan kekuasaan dan kebijakan pimpinan. 

• Sistem dan peraturan yang ada sering tidak 

berfungsi (tidak dijalankan sebagaimana mestinya), 

sehingga seringkali kebijakan pimpinan bersifat 

subyektif. 

• Etos kerja dan motivasi berprestasi staf rendah, hal 

ini disebabkan tidak berjalannya peraturan dan 

sistem (terutama karir) sebagaimana mestinya. 

• Profesionalisme kerja mayoritas pegawainya pada 

umumnya rendah, karena tidak ada kompetisi atau 

kompetisi yang terbangun kurang obyektif. 

• Pelayanan publik yang diberikan kurang  

berorientasi pada society satisfaction, hal ini 

dikarenakan anggota organisasi menganggap tidak 

ada ancaman terhadap eksistensi organisasi, karena 

sumber pendanaan operasional organisasi berasal 

dari pemerintah, selain itu masyarakat tetap akan 
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selalu membutuhkan pelayanan dari organisasi 

pemerintah karena organisasi pemerintah bersifat 

monopoli, sehingga ketergantungan masyarakat 

terhadap organisasi pemerintah tinggi. 

Gambaran negatif dari sistem birokrasi yang terjadi 

di mayoritas organisasi pemerintah tampaknya tidak terlalu 

salah, mengingat faktor-faktor yang menjadi pemicu etos 

kerja yang kurang profesional dari kinerja PNS cukup kuat 

dan mendasar. 

     

B. Perubahan Budaya Organisasi Pemerintah 
 

Penggantian sistem yang birokratis menjadi sistem 

yang bersifat wirausaha. Menciptakan organisasi dan sistem 

pemerintah yang terus menerus berinovasi, yang secara 

kontinyu memperbaiki kualitas tanpa mendapat tekanan 

dari pihak luar, Menciptakan sektor pemerintah yang 

mempunyai dorongan dari dalam untuk melakukan 

perbaikan (pembaruan diri).  

 

Alasan Perubahan Budaya Organisasi Pemerintah 

• Keusangan dari sistem birokrasi yang selama ini 

dipakai dalam sistem  operasionalisasi pemerintah.  
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• Penyimpangan dalam pelaksanaan sistem birokrasi 

oleh aparat pemerintah. 

• Agar pemerintah siap menghadapi tantangan-

tantangan yang belum bisa diantisipasi sebelumnya. 

 

Kiat Melakukan Perubahan Budaya Organisasi Bagi 
Pemimpin 
 

 Jangan menunggu terlalu lama untuk melakukan 

pembaruan. 

 Menerapkan 5 (lima) strategi pada organisasi proses 

dan anggota organisasi. 

 Mendongkrak perubahan pada level di atas organisasi 

anda. 

 Berjuang untuk bebas dari peraturan sistem 

adminsitrasi. 

 Melakukan pembaruan sebelum anda melakukan 

reorganisasi, struktur mengikuti strategi. 

 Menggunakan alat untuk melakukan pembaruan hanya 

jika alat (metode) tersebut sejalan dengan strategi. 

 Komponen terpenting pembaruan adalah pada aspek 

perubahan perilaku kearah lebih konstruktif. 

 Pegawai jangan dikontrol, tetapi dilibatkan. 

 Membuat model perilaku yang diinginkan. 
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 Membuat diri sendiri visibel (kredibel). 

 Membuat batasan yang jelas antara yang baru dan lama. 

 Memberi kebebasan (terkendali, terpandu). 

 Memberi masukan (ide) sesuatu yang sangat baru. 

 Menghindari rasa takut (tidak mentolerir perlawanan). 

 Mempromosikan keberhasilan. 

 Mengkomunikasikan semua hal. 

 Menjembatani berbagai departemen, lini dan tanggung 

jawab organisasi. 

 Mengubah sistem administrasi lama (birokrasi). 

 Berkomitmen untuk tujuan jangka panjang. 

 
 

Strategi Perubahan Budaya Organisasi 

 

1. Strategi Inti 

- UU baru sebaiknya memisalahkan fungsi 

pengambilan keputusan/pengarahan dengan fungsi 

pelaksanaan. 

- Para pemimpin merundingkan kesepakatan dengan 

semua instansi/jajarannya untuk menghasilkan 

kuantitas dan kualitas output dengan harga tertentu. 
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- Pegawai negeri senior yang menjalankan masing-

masing departemen bekerja berdasarkan kontrak 

(bukan pegawai tetap). 

- Para pimpinan di setiap level memiliki kemandirian 

dalam mengelola sumber daya organisasi. 

- Setiap departemen dan instansi di masing-masing 

jajarannya diberi insentif untuk mengelola keuangan 

secara efektif. 

- Peran dan fungsi badan-badan administrasi 

mengalami  perubahan. 

 

2. Strategi Konsekuensi 

Kebijakan PHK :  

- Memindahkan pegawai yang kehilangan pekerjaan ke 

posisi lain di organisasi pemerintah. 

- Memindahkan pegawai negeri ke organisasi swasta 

yang mengambil alih pekerjaan. 

- Mensyaratkan pihak swasta bersangkutan untuk 

membayar hak pegawai sesuai dengan peraturan. 

- Membantu pimpinan organisasi pemerintah untuk 

mengubah organisasinya menjadi organisasi swasta. 

- Menawarkan insentif ekonomi dan jasa penempatan 

bagi mereka yang ingin pensiun dini atau mencari 

pekerjaan lain. 
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Kebijakan Tanpa PHK : 

- Melatih kembali pegawai dan menempatkannya pada 

pekerjaan lain di organisasi pemerintah. 

- Mempertahankan beberapa posisi yang kosong 

sebagai “bank pekerjaan” bagi pegawai yg kehilangan 

pekerjaan. 

- Mensyaratkan kontraktor swasta untuk 

memprioritaskan pegawai yang kehilangan pekerjaan 

akibat transaksi tsbt. 

- Mempertahankan pegawai yang hampir pensiun 

(kontraktor swasta yang menanggung biayanya). 

- Mensyaratkan kontraktor swasta membayar 

kompensasi sesuai/lebih dari standar organisasi 

pemerintah. 

- Membantu pimpinan organisasi pemerintah 

menjalankan organisasinya sebagai organisasi swasta. 

- Menawarkan paket insentif PHK/ pensiun dini. 

- Menyediakan jasa penempatan kerja. 

 

3. Strategi Pelanggan 

- Memberi pilihan pada pelanggan. 

- Mengkombinasikan strategi pilihan pelanggan 

dengan konsekuensi. 
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- Pemastian mutu pelanggan (menetapkan standar 

pelayanan pelanggan, jaminan mutu, inspeksi mutu, 

sistem keluhan pelanggan, tim keluhan pelanggan).  

- Menciptakan/menerapkan mekanisme reward dan 

punishment bagi organisasi  yang melakukan 

pekerjaan tersebut. 

 

4. Strategi Pengendalian 

- Tetapkan misali dan nilai organisasi secara jelas 

(pegawai memahami dan menerima). 

- Tetapkan hasil yang dinginkan. 

- Mempercayai pegawai dengan memberikan 

kewenangan tertentu agar bisa memperoleh hasil 

optimal. 

- Melakukan pengujian atas kinerja 

standar mereka. 

- Ciptakan mekanisme accountable sebagai media 

pertanggungjawaban publik. 

 

Pendekatan Pengganti Mekanisme Strategi 

Pengendalian 

a. Pemberdayaan Organisasi, melalui : 

- Desentralisasi kontrol administrasi. 
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- Deregulasi organisasi. 

- Kreatif dan inovatif. 

- Laboratorium pembaharuan. 

- Kebijakan pembebasan. 

- Pembatasan waktu peraturan. 

- Deregulasi intra pemerintah. 

b. Pemberdayaan Pegawai, melalui : 

- Pengurangan lapisan manajemen. 

- Desentralisasi organisasi. 

- Memecah kelompok-kelompok fungsional. 

- Tim kerja mandiri. 

- Kemitraan pegawai-pimpinan. 

- Program saran pegawai. 

c. Pemberdayaan Masyarakat, melalui : 

- Badan pemerintah masyarakat. 

- Perencanaan kolaboratif. 

- Dana investasi masyarakat. 

- Organisasi dikelola masyarakt. 

- Kemitraan pemerintah. 

- Pembuatan peraturan. 

 

5. Strategi Budaya 

Faktor Pembentuk Budaya Organisasi Pemerintah 

- Tujuan. 
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- Sistem Insentif. 

- Sistem Pertanggungjawaban. 

- Struktur Kekuasann. 

- Sistem Administrasi. 

- Struktur Organisasi. 

- Proses Kerja. 

- Tugas Organisasional. 

- Limgkungan Eksternal. 

- Riwayat dan Tradisi 

- Praktek Manajemen. 

- Predisposisi pemimpin. 

- Predisposisi pegawai. 

 
 

C. Faktor Pembentuk Budaya Organisasi 
Pemerintah 

 
 Tujuan. 

 Sistem Insentif. 

 Sistem Pertanggungjawaban. 

 Struktur Kekuasann. 

 Sistem Administrasi. 

 Struktut Organisasi. 

 Proses Kerja. 
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 Tugas Organisasional. 

 Limgkungan Eksternal. 

 Riwayat dan Tradisi 

 Praktek Manajemen. 

 Predisposisi pemimpin. 

 Predisposisi pegawai. 

 

Panduan Bagi Pimpinan dalam Transisi Budaya 
 

 Pegawai jangan dikontrol, tetapi dilibatkan. 

 Membuat model perilaku yang diinginkan. 

 Membuat diri sendiri visibel (kredibel). 

 Membuat batasan yang jelas antara yang baru dan 

lama. 

 Memberi kebebasan (terkendali, terpandu). 

 Memberi masukan (ide) sesuatu yang sangat baru. 

 Menghindari rasa takut (tidak mentolerir 

perlawanan). 

 Mempromosikan keberhasilan. 

 Mengkomunikasikan semua hal. 

 Menjembatani berbagai departemen, lini dan 

tanggung jawab organisasi. 

 Mengubah sistem administrasi lama (birokrasi). 

 Berkomitmen untuk tujuan jangka panjang. 
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