
BUDAYA ORGANISASI



BUDAYA
(Moeljono, 2003:16)

 Sebagai gabungan kompleks asumsi, 
tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan 
berbagai ide lain yang menjadi satu untuk 
menentukan apa arti menjadi anggota 
masyarakat tertentu 

 Sebagai suatu pola semua susunan, baik 
material maupun perilaku yang sudah 
diadopsi masyarakat sebagai suatu cara 
tradisional dalam memecahkan masalah-
masalah para anggotanya. Budaya di 
dalamnya juga termasuk semua cara yang 
telah terorganisasi, kepercayaan, norma, 
nilai-nilai budaya implisit, serta premis-
premis yang mendasar dan mengandung 
suatu perintah



BUDAYA

(Luthans, 2006:47)

• Sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk 
menginterpretasikan pengalaman dan 
menghasilkan perilaku sosial

• Budaya dipelajari untuk membantu manusia 
dalam usaha mereka berinteraksi dengan orang 
lain dalam masyarakat

• Ketika nilai dan kepercayaan dalam budaya 
berbeda, beberapa orang memiliki masalah 
penyesuaian. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka 
akan menjadi penyebab kegagalan usaha dalam 
organisasi yang disebut “culture shock”



BAGAIMANA BUDAYA  DAPAT 

BERBEDA-BEDA ?

• Karena manusia sering membuat 

generalisasi atau kesimpulan umum   

(stereotipe) yang seringkali salah dan 

bahkan menimbulkan masalah baru

• Stereotipe dapat memiliki arti, jika 

melalui proses perbandingan



BEBERAPA FAKTOR PENYEBAB 

PERBEDAAN DALAM BUDAYA 

• Bagaimana orang melihat dirinya sendiri

• Hubungan manusia dengan dunia mereka

• Individualisme Vs Kolektivisme

• Dimensi waktu

• Ruang publik dan privasi

• Dimensi budaya model Hofstede (dilihat dari latar 
belakang budaya orang-orang sebelum bergabung di 
organisasi)

• Individualisme/kolektivisme dan jarak kekuasaan

• Penghindaran ketidakpastian

• Maskulinitas atau Femininitas 



BUDAYA ORGANISASI

Merupakan kesepakatan (komitmen)

bersama tentang nilai-nilai bersama dalam 

kehidupan organisasi dan mengikat 

semua orang dalam organisasi yang 

bersangkutan  (Siagian,1995:126).



►Suatu sistem makna bersama yang dianut 
oleh anggota-2 organisasi yang 
membedakan organisasi tsb dengan 
organisasi yang lain

►Suatu persepsi bersama suatu sistem dan 
makna bersama yang dianut oleh anggota-2 
organisasi (founding fathers) sebagai 
pelopor budaya organisasi



KONSEKUENSI BUDAYA 

ORGANISASI

• Melahirkan filosofis organisasi

• Melahirkan identitas organisasi (AD/ART)

• Melahirkan visi dan misi organisasi

• Melahirkan struktur organisasi

• Melahirkan rancangan kerja organisasi

• Menentukan jenis teknologi yang dipakai

• Sebagai pedoman normatif organisasi

KEBANGGAAN ORGANISASI (ORGANIZATIONAL PRIDE)



TIGA SUDUT PANDANG TTG 

BUDAYA ORGANISASI

1. Budaya organisasi merupakan produk konteks 

pasar di tempat organisasi beroperasi

2. Budaya organisasi merupakan produk struktur 

dan fungsi yang ada dalam organisasi

3. Budaya organisasi merupakan produk sikap 

orang-orang dalam pekerjaan sebagai 

perjanjian psikologis antara individu dengan 

organisasi. 



PANDANGAN TERHADAP BUDAYA 

ORGANISASI SEBAGAI BEBAN

 Merupakan penghalang terhadap perubahan

 Merupakan penghalang terhadap keaneka 

ragaman

 Merupakan penghalang terhadap 

penggabungan usaha (merger) dan pengambil 

alihan usaha dan cenderung monopoli



FUNGSI BUDAYA ORGANISASI

 Menciptakan perbedaan yang jelas antara organisasi 
yang satu dengan organisasi yang lain

 Membawa kepada suatu rasa identitas bagi anggota 
organisasi

 Mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu 
kepentingan yang luas daripada sekedar kepentingan 
individu

 Meningkatkan kemantapan  sistem sosial sebagai 
perekat yang membantu mempersatukan komponen 
organisasi

 Sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang 
memandu dan membentuk sikap serta perilaku para 
pegawai/karyawan 



 Mampu menetapkan aturan permainan (rule of the 
game), kompensasi, jenjang karier dan tingkat kepuasan 
kerja

 Memberikan standart organisasi yang jelas, apa yang 
harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh para 
pegawai/karyawan (reward and punishment system)



PROSES TERBENTUKNYA 

BUDAYA ORGANISASI

Manajemen Puncak

Filsafat Pendiri Kriteria Seleksi Budaya Organisasi

Organisasi (Cerita, Ritual, Lambang

materi, Bahasa)

Sosialisasi



TAHAPAN PEMBENTUKAN 

BUDAYA ORGANISASI

Tahap Pertama: PROSES PENCIPTAAN/PEMBENTUKAN BUDAYA 

ORGANISASI

Lingkungan Eksternal: Lingkungan Internal:

-Budaya politik nasional -Filsafat pendiri organisasi

-Budaya global -Sistem nilai organisasi

Budaya Organisasi:

-Azas/prinsip-2 organisasi

-Landasan normatif organisasi

-Pedoman umum/nilai instrinsik organisasi

-Seragam (uniform)

-Tertulis (verbal)

-Tidak tertulis (non verbal)



Tahap Kedua: PROSES SOSIALISASI/IMPLEMENTASI BUDAYA   

ORGANISASI

- Pra kedatangan Sub Kultur Organisasi

- Perjumpaan (Anak Budaya Organisasi):

- Metamorfosis - Hasil interpretasi thd budaya 
organisasi

- Juklak dan Juknis

Sama (disukai): Berbeda (tidak disukai):

-Komitmen/Konsensus -Konflik, krisis

-Produktif -Menginginkan perubahan budaya

-Bertahan (statusquo) (Muncul sub kultur organisasi)

-Terjaga -Keluarnya pegawai/karyawan

-Keseimbangan -Kekuatan budaya lemah/rendah

-Kekuatan budaya tinggi



Tahap Ketiga: DAMPAK ATAU KONSEKUENSI BUDAYA ORGANISASI

Kekuatan Budaya Tinggi Kekuatan Budaya Lemah

Sinergi/Kinerja Organisasi Kepuasan Kerja Pegawai



Tahap Keempat: UMPAN BALIK

Perlu atau tidaknya perubahan budaya organisasi terutama ketika 

budaya organisasi dalam keadaan lemah

Tergantung:

- Sifat angkatan kerja

- Aspek teknologi

- Kejutan ekonomi

- Tingkat persaingan

- Trend sosial (Tingkat keamanan Vs demokratisasi)

- Kondisi politik dunia



Tahap Kelima: TINDAK LANJUT (FOLLOW UP)

Jika menginginkan adanya perubahan budaya organisasi, maka terjadilah 

proses pengembangan organisasi (developmen organization) sebagai 

bentuk pengelolaan atau manajemen perubahan

Jika tidak menginginkan adanya perubahan budaya organisasi, maka 

terjadilah statusquo (bertahan dengan budaya organisasi yang ada) 



KARAKTER UTAMA 

BUDAYA ORGANISASI

Inovasi dan pengambilan keputusan

Perhatian dan analisis yang cermat dan rinci

Orientasi hasil (produk)

Orientasi orang (kepuasan kerja)

Orientasi tim kerja (kelompok)

Agresifitas dan kompetetif

Kemantapan organisasi yaitu sejauhmana 
kegiatan organisasi menekankan 
dipertahankannya  statusquo sebagai 
pengawasan dan pertumbuhan



MODEL BUDAYA ORGANISASI

-Kolektif -Kooperatif

-Kompromi -Kompetetif

-Enterpreneur

1.Berani menghadapi resiko

2.Tidak mencari kambing hitam

3.Terbuka dengan kritik & umpan balik

4.Memahami perubahan

5.Adaptasi terhadap perubahan

6.Inovatif, kreatif dan apresiatif

7.Nasionalisme



DAMPAK BUDAYA ORGANISASI 

TERHADAP KINERJA DAN KEPUASAN

FAKTOR 

OBYEKTIF:

-Inovasi dan   

pengambilan   

keputusan

-Perhatian  

kerincian

-Orientasi hasil

-Orientasi orang

-Orientasi tim

-Keagresifan

-Kemantapan

Budaya

Organisasi

Kekuatan

Tinggi

Kekuatan

Rendah

Kinerja

Kepuasan

Dipersepsikan 

sebagai



CARA MEMPELAJARI BUDAYA 

ORGANISASI

 CERITA

 RITUAL

 LAMBANG KEBENDAAN / MATERIAL

 BAHASA



PEMBENTUKAN / PEMBANGUNAN BO

► Seseorang (biasanya pendiri) datang dengan ide atau 
gagasan tentang sebuah usaha baru.

► Pendiri membawa orang-orang kunci yang merupakan 
pemikir, dan menciptakan kelompok inti yang 
mempunyai visi yang sama dengan pendiri.

► Kelompok inti memulai serangkaian tindakan untuk 
menciptakan organisasi, mengumpulkan dana, 
menentukan jenis dan tempat usaha, dan lain-lain usaha 
yang relevn.

► Orang lain dibawa ke dalam organisasi untuk berkarya 
bersama dengan pendiri dan kelompok inti memulai 
usaha bersama.



PEMBINAAN BO

langkah sosialisasi, sebagai berikut:

Seleksi pegawai yang obyektif

Penempatan orang dalam pekerjaannya yang sesuai dengan 
kemampuan dan bidangnya.

Perolehan dan peningkatan kemahiran melalui pengalaman.

Pengukuran prestasi dan pemberian imbalan yang sesuai.

Penghayatan akan nilai-nilai kerja atau lainnya yang penting.

Ceritera-ceritera dan faktor organisasi yang menumbuhkan 
semangat dan kebanggaan.

Pengakuan dan promosi bagi karyawan yang berprestasi.


