
1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Inovasi di bidang manajemen selama seratus tahun terakhir telah 

mengubah dunia korporasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, inovasi 

manajemen meningkatkan kinerja sekaligus efisiensi organisasi. Salah satu 

penentu kinerja adalah kualitas “asset” yang dimiliki organisasi, baik yang 

kelihatan (tangible) maupun tidak kelihatan (intangible). 1 Di banyak organisasi 

yang mengandalkan sumberdaya manusia (SDM) sebagai tumpuan strategi, 

kualitas intangible assets menjadi faktor kritis. 

 Secara umum intangible asset terdiri dari: human capital, information 

capital dan organization capital. Organization capital mempunyai 4 unsur: kultur 

atau budaya organisasi, kepemimpinan (leadership), penyatuan (alignment) dan 

kerjasama (teamwork). Kerangka pikir ini menunjukkan bahwa budaya organisasi 

akan menentukan kualitas organisasi yang pada gilirannya menentukan efektivitas 

organisasi dalam menjalankan misi dan visinya. 

 Sebagai faktor yang menentukan efektivitas organisasi, budaya organisasi 

(BO) perlu didefinisikan secara terukur. BO adalah pola asumsi dasar yang 

dipraktekkan organisasi untuk adaptasi dengan eksternal dan internal integrasi 

(Schein, 1992). Asumsi dasar terdiri dari nilai-nilai (values) yang diyakini dan 

dipraktekkan dalam proses-proses kerja.  

 Walaupun telah dipahami sebagai faktor yang menentukan kinerja, di 

Indonesia BO ini belum digunakan dan dikelola secara efektif. BO justru lebih 

sering menjadi semacam tumpuan kesalahan apabila sebuah proyek tidak jalan, 

sebuah perubahan gagal ataupun rendahnya efisiensi organisasi. Pengelolaan BO 

secara tepat pada sebuah organisasi akan mendorong efektivitas, yang pada 

gilirannya akan meningkatkan keunggulan organisasi.  

 Dilain pihak, karena BO juga dipengaruhi kultur secara umum, diharapkan 

akan dilahirkan beberapa konsep terapan mengenai pengelolaan BO khas 

Indonesia. Apabila hal ini terjadi, tidak berlebihan bila konsep terapan semacam 

                                                 
1Kaplan & Norton, Strategy Map: Converting Intangible assets into tangible outcomes 

(USA: Harvard Business School Publishing Co., 2004). 
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ini dapat meningkatkan efektivitas perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk 

mampu bersaing dengan perusahaan multinasional yang berakhir pada naiknya 

keunggulan komparasi Indonesia.  

Budaya Organisasi (BO) sebagai konstruks sosial, dapat dikelola dengan 

mengkondisikan faktor-faktor yang relevan. Pengelolaan BO ditujukan agar 

diperoleh BO yang kuat-seragam (homogen) dan cocok dengan strategi bisnis 

organisasi. Sebagai contoh apabila strategi yang diambil adalah inovasi dengan 

mengutamakan riset, maka BO harus dipersiapkan dengan ciri-ciri tipe budaya 

Adhocracy. Dengan menggunakan dua variabel, fleksibilitas dan fokus orientasi 

(internal vs eksternal), Cameron & Quinn membagi tipe BO dalam empat 

kuadran: Adhocracy, Market, Hierarchy dan Clan.  

Konsep BO berakar pada dua disiplin ilmu yakni antropologi dan 

sosiologi, yang intinya menggambarkan sistem nilai (values) dalam kelompok 

atau group (Silversweig & Allens’s, 1976). Dalam konsep 7’s McKinsey (Peters 

& Waterman, 1982), BO atau share mindset adalah salah satu komponen 

organisasi. Komponen yang lain adalah strategy, struktur, systems, skill, style dan 

staff. Dengan demikian penting untuk memahami dan meletakkan BO secara 

proporsional. Bersama dengan komponen yang lain, BO selalu dinamis, 

dipengaruhi oleh komponen organisasi yang lain. Oleh karena itu, BO perlu 

diukur secara periodik.2 

 Sebagai komponen organisasi, nilai-nilai yang dominan perlu dikenali,  

misalnya transparansi, kualitas, persepsi kinerja dan lainnya. Semua nilai ini 

benar-benar “bekerja” melalui proses-proses yang ada dalam organisasi.3 Dengan 

membedah values yang bekerja pada organisasi, dapat diketahui nilai yang 

dominan yang mempengaruhi kinerja. Hal ini penting karena kultur dapat menjadi 

faktor pendorong (enabler) atau faktor penghambat (disabler) suatu unit. 

 Penggunaan dua framework di atas dapat mengarahkan kemana seharusnya 

suatu BO harus dibangun. Sudah barang tentu menentukan arah saja tidak 

                                                 
2 Rob Goffe & Gareth Jones, The Character of a Corporation. How Your Company’s 

Culture can make or Break Your Business (Great Britain: Harper Collins, 1998). 
 
3 Dave Ulrich, Human Resources Champions: The Next agenda for Adding Value and 

Delivering Result (USA: Harvard Business School Press., 1997) 
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memadai untuk menjamin terjadinya transformasi BO.4 Transformasi BO ini perlu 

upaya-upaya sistematis, seperti pendekatan psikologis mulai dari melihat, percaya, 

bergerak dan menyelesaikan.5 

Penelitian dilakukan di Bank Indonesia dengan pertimbangan :  

1) BI adalah salah satu institusi perekonomian yang strategis, kinerjanya 

akan berdampak pada perekonomian nasional. 

2) Secara teoritis-empiris, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

organisasi adalah budaya organisasi-nya. BI secara formal telah 

mengadopsi hal ini dengan memasukkan kesiapan kultur (Culture 

Readiness) sebagai sasaran strategis. 

3) Sejak tahun 2002, BI telah memulai proyek perubahan BO, namun 

belum menunjukkan hasil yang signifikan, termasuk di dalamnya 

berbagai “krisis” organisasi. Di Indonesia, proyek perubahan BO 

semacam ini telah mulai ada walaupun belum populer. 

4) Terjadinya kesenjangan (gap) antara kultur ideal dengan kultur yang 

sedang berjalan sehingga menghambat pencapain kinerja organisasi. 

5) Perlunya riset kebijakan mengenai perubahan kultur (culture change) 

sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang secara ilmiah 

dapat dipertanggungjawabkan (verifikasi dan validasi). 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah utama pengembangan BO pada organisasi adalah belum 

dipahaminya BO oleh manajer secara proporsional-integratif. Proposional dalam 

arti peran kultur untuk mencapai kinerja, dibandingkan dengan variabel yang lain 

seperti kompetensi, perencanaan, dan lain-lain. Integratif berarti terpadu dan 

interaksi dengan sistem-sistem yang lain sepeti manajemen kinerja, sistem 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), dan lain-lain. 

BO sebenarnya telah disadari eksistensi, dampak dan pengaruhnya 

terhadap kinerja dalam praktek sehari-hari. Namun demikian, manajer jarang 

mengambil tindakan lebih lanjut atau upaya mengubah BO. 

                                                 
4 Jeff Carwright, Cultural Tranformation. Nine Factor for improving the soul of your 

Business (Prentice Hall., 1999) 
5 Rhenald Kasali, Change (Jakarta.: Gramedia Pustaka Utama, 2005) 
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Manajemen puncak di Bank Indonesia, dalam hal ini Dewan Gubernur, 

sejak tahun 2007 mencanangkan suatu program peningkatan kinerja dengan 

jargon Performance Based Culture (PBC). Program ini dimulai dengan mengganti 

golongan pangkat pegawai dengan penerapan grading jabatan, penerapan 

formulasi gaji baru, dan sistem penilaian kinerja. Tujuan program ini adalah agar 

organisasi lebih berorientasi kinerja, dengan cara pembedaan atau diferensiasi 

yang lebih kentara antara kinerja rendah dan kinerja tinggi. Pembedaan ini 

meliputi pengukuran kinerja dan imbalan atas kinerja tersebut, baik berupa 

perbedaan gaji bulanan maupun bonus tahunan. 

Program ini tampaknya belum diterima oleh kebanyakan pegawai. Umpan 

balik yang dilakukan dengan survei maupun saat sosialisasi menguatkan pendapat 

ini. Dengan kasus semacam  ini semakin menguatkan dugaan adanya elemen 

kultur lain yang inheren bekerja di Bank Indonesia, baik di level organisasi 

maupun level unit bisnis atau subkultur. Bahkan di level direktur atau pemimpin 

unit, diferensiasi adalah hal yang tidak gampang dan cenderung sulit dilakukan. 

Lebih lanjut ini perlu dilihat apakah menjadi akar kultur di BI. 

Pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja 

(framework) Cameron-Quinn menunjukkan bahwa memang terjadi kesenjangan 

antara kultur ideal dan kultur yang sedang berjalan (current culture). Kesenjangan 

ini terjadi baik di tingkat BI (organization wide) maupun di tingkat unit bisnis 

atau satuan kerja, walaupun data tahunan menunjukkan adanya perbaikan dari 

tahun ketahun (Lampiran 1). 

Sejak tahun 2001, BI telah mencanangkan values strategis yakni 

kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan (KITA-K). 

Sebelumnya BI juga mempunyai semacam nilai strategis yang lain, dan 

mengalami beberapa perubahan. Permasalahannya adalah apakah nilai KITA-K 

ini memang cocok dengan visi, misi dan strategi BI saat ini.  

Uraian di atas membawa kepada permasalahan yang akan menjadi fokus 

penelitian ini yaitu: 

1) Belum adanya rumusan model budaya organisasi ideal yang dapat 

meningkatkan kapabilitas organisasi, serta mendukung misi, visi dan 

strategi BI. 



5 
 

2) Terjadinya kesenjangan kultur baik di tingkat organisasi maupun di 

level unit/satuan kerja atau subkultur. 

3) Belum efektifnya program perubahan kultur baik karena substansi 

perubahan, pendekatan maupun metodenya. 

4) Tidak terintegrasinya sistem-sistem MSDM dan sistem organisasi 

dengan nilai strategis. 

5) Tidak terintegrasinya antara kultur dan subkultur. 

Dari sisi yang lebih teknis-pragmatis permasalahan dirumuskan sebagai 

berikut : 

1) Apakah budaya organisasi (BO) dapat didefinisikan, diukur, dan 

dikelola oleh organisasi. 

2) Adakah BO yang ideal dan bagaimana mengelola pada satuan kerja 

yang mempunyai tipe tugas yang berbeda.  

3) Apakah dapat dibangun suatu model ideal budaya organisasi BI yang 

dapat diverifikasi. 

4) Apakah dapat dibangun suatu model pengembangan kultur untuk BI. 

5) Apakah perubahan BO dapat dilakukan untuk pengembangan 

organisasi yang berdampak pada peningkatan kapabilitas organisasi 

yang pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi  

6) Apakah ada faktor-faktor tertentu seperti: leadership, sistem motivasi, 

sistem promosi, sistem penghargaan-sanksi (reward-penalty), sistem 

merit, sistem penilaian kinerja, sebagai faktor dominan dalam 

transformasi budaya organisasi (BO). 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan umum dari penelitian adalah membangun model kebijakan 

pengelolaan kultur Bank Indonesia. Suatu pengelolaan dimulai dari model kultur  

yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan organisasi. Model kultur yang tepat ini 

akan dicapai jika model kultur menghasilkan penguatan pada kapabilitas 

organisasi yang pada gilirannya meningkatkan kinerja. Setelah memiliki model 

yang tepat adalah pengelolaan kultur yang efektif agar model ini diterapkan 

merata di seluruh bagian organisasi sehingga menjadi organisasi yang memiliki 

kultur yang kuat (strong culture). 
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 Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini akan mencakup model ideal 

kultur dan model pengelolaannya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Merancang model konseptual kultur BI yang dapat mengintegrasikan 

kultur dan subkultur. Untuk itu perlu ditemukan values yang tepat bagi 

BI. Model ini hendaknya juga mengintegrasikan antara kultur dan 

subkultur. 

2) Model konseptual manajemen kultur BI yang menyeluruh atau holistik, 

serta terintegrasi dan efektif dengan memperhatikan: 

a) Aktor yang terlibat dalam pengelolaan baik sebagai pelaku 

maupun sebagai target atau obyek perubahan. 

b) Tujuan yang tepat dan dapat mencapai perubahan. 

c) Perubahan yang dimungkinkan dari pengelolaan. 

d) Memperhatikan tolak ukur yang memadai. 

e) Memperhatikan kendala yang ada. 

f) Kebutuhan-kebutuhan pengelolaan yang mendukung proses. 

g) Aktivitas dan ukurannya sehingga efisien. 

Tujuan umum tersebut dicapai dengan dukungan beberapa tujuan khusus 

sebagai berikut :  

1) Menganalisa situasi penerapan kultur di BI dengan berbagai aspek 

seperti integrasi dengan sistem MSDM, persepsi penerapan perilaku 

dari nilai yang igin dicapai (kompetensi, integritas, transparansi, 

akuntabilitas dan kebersamaan), persepsi ideal kultur, serta efektivitas 

program perubahan udaya kerja. Tujuan dari analisa situasional adalah 

menganalisa kebutuhan pengelolaan budaya organisasi. 

2) Merumuskan values yang cocok dengan kebutuhan BI yang 

memperhatikan berbagai variabel seperti misi, visi, tugas utama, fungsi 

leadership, kebutuhan eksternal, dan kebutuhan internal. 

3) Memunculkan dan mensintesis asumsi-asumsi yang melandasi model 

kebijakan pengelolaan budaya organisasi untuk meningkatkan 

kapabilitas organisasi. 

4) Merumuskan struktur sistem pengelolaan kultur dengan 

memperhatikan aspek kebutuhan eksternal, aspek manajemen 

sumberdaya manusia dan aspek pengelolaan organisasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan dari pihak-pihak yang 

menggunakan, mulai dari organisasi sampai individu, antara lain: 

1) Bagi Bank Indonesia: 

a) Menemukan model kultur yang tepat. 

b) Menemukan values strategis yang sesuai dengan misi, visi, dan 

strategi. 

c) Bagi Satuan Kerja di Bank Indonesia, mengetahui mekanisme 

kultur dalam proses kerja yang pada gilirannya meningkatkan 

kompetensi dan motivasi kerja. 

d) Bagi Tim Budaya Kerja di Bank Indonesia, sebagai bahan 

bandingan sekaligus evaluasi ilmiah, apakah program yang 

dilakukan telah efektif dan efisien. 

2) Bagi organisasi umumnya di Indonesia: 

a) Teknik dan metode dalam merumuskan values yang sesuai 

dengan strategi organisasi. 

b) Metode yang efektif dalam perubahan kultur. 

c) Metode pengelolaan kultur yang efektif. 

d) Bahwa kultur adalah fenomena SDM, grup, sekaligus organisasi 

yang dapat dan perlu diarahkan, sesuai dengan visi dan misi 

organisasi. 

e) Perubahan kultur dapat dikelola secara efektif dan efisien bila 

menggunakan pendekatan dan teknik  yang digunakan tepat. 

3) Bagi kalangan Perguruan Tinggi dan masyarakat ilmiah: 

a) Apakah kultur juga fenomena universal yang dapat dikelola, 

diarahkan dan direncanakan perubahannya, untuk mencapai 

tujuan organisasi. 

b) Penggunaan berbagai metode penelitian kebijakan, khususnya 

sistem pakar dan Soft System Methodology. 

c) Proses perubahan kultur di suatu organisasi. 
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1.5 Kebaruan 

1) Model Values-Dimensi sebagai model terpadu dan terintegrasi antara 

kultur dan subkultur. Kultur dengan sistem values di level organisasi 

dan tipologi subkultur (Quinn-Cameron) di level unit kerja. 

2) Values yang baru bagi Bank Indonesia. 

3) Model sistem manajemen BO Bank Indonesia yang terintegrasi dengan 

sistem internal, sehingga lebih efektif. 

4) Kombinasi berbagai pendekatan Soft System Methodology dalam riset 

kebijakan, khususnya kebijakan manajemen organisasi. 

5) Menghasilkan framework dan metode mendapatkan values yang lebih 

memenuhi kriteria, kebutuhan organisasi dan tidak deterministik. 
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