
 

PERAN ORGANISASI PEMBELAJARAN (LEARNING 
ORGANIZATION) PADA KINERJA ORGANISASI BISNIS 

TELEKOMUNIKASI SELULAR 
 
 

 

 

 

 

 

 
DWI IDAWATI 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

SEKOLAH PASCASARJANA 
INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

BOGOR 
2012 



 

 

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN  
SUMBER INFORMASI 

 

 Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Peran Organisasi 
Pembelajaran (Learning Organization) pada Kinerja Organisasi Bisnis 
Telekomunikasi Seluler adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing 
dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. 
Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun 
tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan 
dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini. 
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PRAKATA  
 

Dengan segala kerendahan hati serta puji syukur kepada Allah SWT 
karena atas berkat dan rahmat-Nya sehinga disertasi ini dapat diselesaikan. 

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Arya Hadi 
Dharmawan, M.Sc. Agr., sebagai Ketua Komisi Pembimbing atas bimbingan, 
nasehat dan dorongan tiada henti dengan penuh ketelitian dan perhatian kepada 
penulis dalam mendalami ilmu organisasi dan manajemen perubahan. Terima 
kasih yang sama penulis sampaikan kepada anggota Komisi Pembimbing Prof. 
Dr. Ir. Tb. Sjafri Mangkuprawira yang telah membimbing, memberi nasehat, dan 
memberi dorongan moril, tidak mengenal lelah selalu mengingatkan penulis untuk 
segera menyelesaikan penulisan disertasi, serta telah mengembangkan dan 
memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam ilmu organisasi dan manajemen 
SDM, begitu juga dengan  Ir. Setiadi Djohar, MSM. DBA., yang telah berkenan 
membimbing, dan memberi dorongan moril serta mengembangkan pengetahuan 
penulis dalam bidang manajemen strategik. Proses pembimbingan yang sangat 
dinamis dan penuh dengan tantangan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 
penyelesaian tulisan sampai selesainya disertasi ini, merupakan akumulasi 
pembelajaran yang dapat menjadi modal bagi penulis dalam mengembangkan dan 
mengabdikan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di IPB. 

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ir. Arief Daryanto, MEc. , 
sebagai Ketua Program Studi Manajemen dan Bisnis Pascasarjana IPB yang telah 
banyak membukakan pikiran dan pandangan penulis. Terima kasih yang sama 
penulis sampaikan kepada seluruh staf pengajar selama penulis kuliah di IPB, 
serta staf administrasi Program Studi Manajemen dan Bisnis Pascasarjana IPB, 
terutama kepada mbak Widi dan mas Yudi. 

Terima kasih penulis sampaikan kepada Andi Ilham Said, Ir. MSOM, 
PhD., selaku Direktur Utama PPM Manajemen dan Martinus Sulistio Rusli Ir. 
MBA. PhD., selaku Ketua PPM School of Management yang telah memberikan 
izin kepada penulis untuk dapat mengikuti kuliah di IPB di sela-sela waktu 
penulis dalam bekerja. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa 
Program Studi Manajemen dan Bisnis Pascasarjana IPB, khususnya kepada 
teman-teman di DMB 3, Gita, Aries, Purwanto, Koes, Hendro, Bekti, Wahyu, 
Bagio, Asep dan teman-teman lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu 
persatu. Juga kepada teman-teman di PPM School of Management yang dengan 
penuh kerelaan, dorongan semangat, dan kerjasamanya selama penulis 
menyelesaikan disertasi ini, terutama untuk, Eva, Nina, Elly, Wahyu, Ningky, 
Alex, Bram, Nora, Martoyo, Intan, Pepey, Ica, Mitta, Aries, Rifani, Shinta, Sari, 
dan teman-teman lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima 
kasih penulis sampaikan kepada rekan-rekan.  

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik dan kakak 
penulis, Ucik Ekawati, Tri Djati Nugroho, dan Catur Asih Saraswati atas 
dorongan dan semangat yang diberikan kepada penulis. Penulis juga 
mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta dan tersayang Agus H. Canny, 
putra-putri tersayang Adhi Gunottama, Ivyanno Utama dan Khairina Anindya atas 
segala dorongan, semangat yang tiada henti, kesabaran dan penuh pengertian, 
bantuan bagi pengorbanan kesetian dan kasih sayang mendampingi penulis dalam 



 
 

menempuh pendidikan, terutama saat penulis kuliah lagi, dengan banyak 
meninggalkan waktu bersama dengan keluarga di saat-saat penulis diperlukan 
dalam keluarga serta dalam tahap penyelesaian disertasi yang hampir dilakukan 
setiap hari hingga  larut malam. 

Penulis mengucapkan salut dan hormat yang tinggi kepada kedua orang 
tua penulis yang telah tiada, Ayahnda yang tersayang (Alm) Bapak Kadarman dan 
Ibunda tercinta (Alm) Sudarsih atas didikan, dorongan semangat yang tiada henti, 
perhatian dan kasih sayang serta impiannya selama keduannya masih berada 
didalam keluarga besar Kadarman, penulis yakin bahwa Ayahnda dan Ibunda 
telah mebangkitkan emosi untuk terus sekolah ke jenjang Pascasarjana. 

Ucapan terimakasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada teman-
teman yang sudah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian dan 
pengetikan disertasi ini. Kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan 
membantu penelitian disertasi ini penulis menyampaikan penghargaan yang 
setinggi-tingginya, semoga Allah SWT selalu memberikan pahala yang setimpal 
atas segala bantuannya.  
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Penulis dilahirkan di Semarang pada tanggal 4 Desember 1955, sebagai 
anak kedua dari empat bersaudara dari keluarga keluarga Bapak Kadarman 
(Almarhum) dan Ibu Sudarsih (Almarhum). Penulis menikah dengan Dr Agus 
Hamdani Canny MA MSc, dan dikaruniai tiga orang anak yaitu: Adhi Gunottama, 
Ivyanno Utama, dan Khairina Anindya. 

Saat ini penulis adalah staf pengajar tetap pada program S1 dan program 
Magister Manajemen di PPM School of Management di Jakarta, dengan 
spesialisasi pengajaran pada bidang organisasi, manajemen SDM dan 
organizational behavior. Penulis sudah bergabung di PPM Manajemen sejak 
bulan Oktober tahun 1982. 

Penulis mendapatkan gelar S1 dalam bidang Psikologi dari Universitas 
Gadjah Mada pada tahun 1980, dan pada tahun 1995 mendapatkan gelar S2 dalam 
bidang manajemen dari PPM School of Management. Terhitung sejak tahun 2007, 
penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Manajemen dan Bisnis di 
Institut Pertanian Bogor. 

Selain itu penulis pernah mendapatkan kesempatan sebagai fellow student 
dalam bidang Strategic Innovation and Change Management pada Graduate 
School of Business, Universitas Columbia, New York, AS. Penulis juga memiliki 
akreditasi profesional dalam bidang competency based human resources dari 
SMR Malaysia. 

Selain mendedikasikan dirinya sebagai pengajar di program S1 dan S2 
manajamen, penulis juga terlibat dalam kegiatan penelitian, konsultasi manajemen 
dan sebagai pembicara di berbagai seminar nasional dan internasional di bidang 
manajemen SDM dan organizational behavior.  

Penulis juga pernah ditunjuk sebagai anggota dewan riset dari Asian 
Institute of Management (AIM) Philippines, untuk melakukan penelitian tentang 
isu perempuan dalam bisnis (Women in Organization and Business). Khusus 
meneliti manajer wanita di Asia Tenggara baik di organisasi profit maupun non 
profit. Proyek ini disponsori oleh Canadian International Development Agency 
(CIDA). 

Sebagai konsultan, penulis juga telah melakukan konsultasi di sejumlah 
perusahaan nasional, BUMN, dan multinasional terutama dalam bidang 
manajemen SDM, seperti menyusun model kompetensi, manajemen kinerja, 
manajemen penggajian, merancang struktur organisasi dan analisis kebutuhan 
pelatihan.  

 
 




