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Pengantar

• Pada hakekatnya setiap manusia sudah mengenal 
organisasi yaitu keluarga

• Dalam organisasi, terdapat nilai atau budaya yang menjadi 
ikatan bersama.

• Budaya organisasi dapat mempengaruhi cara orang dalam 
berperilaku dan harus menjadi patokan dalam setiap 
program pengembangan organisasi dan kebijakan yang 
diambil. 

• Hal ini terkait dengan bagaimana budaya itu 
mempengaruhi organisasi dan bagaimana suatu budaya itu 
dapat dikelola oleh organisasi.
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Pengertian Budaya organisasi
Pengertian budaya organisasi menurut beberapa ahli :

Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, Osborn (2001:391), 
budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai 
yang dikembangkan oleh organisasi dimana hal itu menuntun 
perilaku dari anggota organisasi itu sendiri.

Tosi, Rizzo, Carroll seperti yang dikutip oleh Munandar (2001:263), 
budaya organisasi adalah cara-cara berpikir, berperasaan dan 
bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam 
organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi.

Robbins (1996:289), budaya organisasi adalah suatu persepsi 
bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu.
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Pengertian Budaya organisasi (2)
Budaya organisasi adalah pola dasar yang diterima oleh organisasi untuk bertindak 

dan memecahkan masalah, membentuk karyawan yang mampu beradaptasi 
dengan lingkungan dan mempersatukan anggota-anggota organisasi. Untuk itu 
harus diajarkan kepada anggota termasuk anggota yang baru sebagai suatu cara 
yang benar dalam mengkaji, berpikir dan merasakan masalah yang dihadapi
(Schein (1992:12), 

Budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara 
pekerjaan dilakukan dan cara para karyawan berperilaku. Simpulan budaya 
organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, 
yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota 
organisasi (Cushway dan Lodge (GE : 2000), 

Budaya organisasi sebagai suatu pola asumsi-asumsi mendasar yang dipahami 
bersama dalam sebuah organisasi terutama dalam memecahkan masalah-
masalah yang dihadapi. Pola-pola tersebut menjadi sesuatu yang pasti dan 
disosialisasikan kepada anggota-anggota baru dalam organisasi (Schein (1992) 
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Fungsi Budaya Organisasi (2)
Menurut Robbins (1996 : 294);
1) Budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu 

organisasi dan yang lain.
2) Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota 

organisasi.
3) Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang 

lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang.
4) Budaya merupakan perekat sosial yang membantu 

mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-
standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan.

5) Budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang 
memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan.
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Tipologi Budaya  Organisasi (1)

Kreitner dan Knicki (2005) mengkategorisasi jenis budaya
organisasi menjadi tiga yaitu;

1) Budaya Konstruksi, karyawan didorong untuk berinteraksi 
dg individu lain sehingga saling membantu

2) Budaya pasif-defensif, karyawan didorong berinteraksi dg 
yang lain sejauh tidak mengancam kemanan kerjanya

3) Budaya agresif-defensif, didorong untuk bekerja keras uk 
melindungi keamanan kerja dan status masing-masing.
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Tipologi Budaya Organisasi (2)

Kotter dan Heskett (1998) mengkategorisasi jenis budaya organisasi
menjadi tiga yaitu;
1) Budaya kuat dan budaya lemah; 
2) Budaya yang memiliki kecocokan strategik; dan
3) Budaya adaptif. 

Organisasi yang berbudaya kuat biasanya dapat dilihat oleh orang luar
sebagai memilih suatu gaya tertentu. 

Dalam budaya organisasi yang kuat ini nilai-nilai yang dianut bersama itu
dikonstruksi ke dalam semacam pernyataan misi dan secara serius
mendorong para manajer untuk mengikutinya. 

Karena akar-akarnya sudah mendalam, gaya dan nilai budaya yang kuat
cenderung tidak banyak berubah walaupun ada pergantian pimpinan.
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Menciptakan dan mempertahankan Budaya

Mempertahankan agar sebuah Budaya tetap hidup. Sekali 
budaya itu ada, akan terdapat kekuatan-kekuatan dalam 
organisasi yang bertindak untuk mempertahankannya
dengan cara memberikan sejumlah pengalaman yang sama 
kepada para pegawai. 

Ada tiga kekuatan yang memainkan peran penting dalam 
mempertahankan sebuah budaya adalah; 

1) Praktek  seleksi organisasi, 
2) Tindakan manajemen puncak, serta 
3) Metode  sosialisasi organisasi.
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Add 
1) Seleksi. Tujuan eksplisit dari proses seleksi adalah untuk menemukan dan 

mempekerjakan individu yang mempunyai pengetahuan, kepandaian dan 
kemampuan untuk berprestasi dalam pekerjaan-pekerjaan di organisasi dengan 
berhasil. Dengan demikian, proses seleksi tersebut mempertahankan budaya 
organisasi dengan menyaring individu yang mungkin akan menyerang atau 
mengacaukan nilai-nilai intinya.

2) Tindakan Manajemen puncak. Tindakan manajemen puncak juga mempunyai 
dampak penting terhadap budaya organisasi. Para pegawai memperhatikan 
perilaku manajemen, “seperti si A pada saat itu ditegur, padahal pekerjaannya baik, 
hanya karena ia sebelumnya tidak diminta untuk melakukannya atau si B dipecat 
karena ia di depan umum tidak setuju dengan pandangan perusahaan. 

3) Sosialisasi. Bagaimanapun sebaiknya sebuah organisasi melakukan rekrutmen dan 
seleksi, pegawai baru tidak akan sepenuhnya terindokrinasi pada budaya 
organisasi. Sebuah organisasi akan selalu mensosialisasikan setiap pegawai selama 
kariernya dalam organisasi
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Bagaimana karyawan/anggota mempelajari 
Budaya dalam organisasi

Proses transformasi budaya oleh karyawan dapat dilakukan dengan 4 
cara, yaitu:
1) Ceritera-ceritera. Ceritera mengenai bagaimana kerasnya perjuangan

pendirian organisasi di dalam memulai usaha sehingga kemudian menjadi
maju seperti sekarang merupakan hal yang baik untuk disebarluaskan. 
Bagaimana sejarah pasang-surut perusahaan dan bagaimana perusahaan
mengatasi kemelut dalam situasi tak menentu merupakan kisah yang 
dapat menodorong dan memotivasi karyawan untuk bekerja keras jika
mereka mau memahaminya.

2) Ritual / Upacara-upacara.  Semua masyarakat memiliki corak ritual 
sendiri-sendiri. Di dalam perusahaan, tidak jarang ditemui acara-acara 
ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup perusahaan. 
Sehingga tetap dipelihara keberadaannya, contohnya adalah selamatan
mulai musim giling di pabrik gula.
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3) Simbol-simbol material. Simbol-simbol atau lambang-lambang
material seperti pakaian seragam, ruang kantor dan lain-lain, atribut
fisik yang dapat diamati merupakan unsur penting budaya organisasi
yang harus diperhatikan sebab dengan simbol-simbol itulah dapat
dengan cepat diidentifikasi bagaimana nilai, keyakinan, norma, 
danberbagai hal lain itu menjadi milik bersama dan dipatuhi anggota
organisasi.

4) Bahasa. Bahasa merupakan salah satu media terpenting di dalam
mentransformasikan nilai. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, 
tiap bidang, divisi, strata atau semacamnya memiliki bahasa atau
jargon yang khas, yang kadang-kadang hanya dipahami oleh kalangan
itu sendiri. Dengan demikian menjadi jelas bahwa bahasa merupakan
unsur penting dalam budaya perusahaan. (apel, durian, futun dll)

Bagaimana karyawan/anggota mempelajari 
Budaya dalam organisasi


