
 

 

 

 

 

1  PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Mulai akhir tahun 2015, kesepakatan membentuk sebuah pasar tunggal, 

yakni Masyakarat Ekonomi ASEAN atau pasar bebas ASEAN mulai 

diberlakukan.  Oleh karena itu dengan adanya MEA, maka daya saing Negara-

negara ASEAN meningkat, sehingga Indonesia harus berkompetisi dengan 

negara-negara di ASEAN.  Diberlakukannya MEA tersebut, pada akhirnya 

menuntut untuk semakin ditingkatkannya penanaman modal, termasuk di 

dalamnya penanaman modal asing, dengan harapan agar pemerintah kita mampu 

meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. MEA 

dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan integrasi ekonomi di 

kawasan ASEAN yang diyakini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh 

elemen masyarakat. MEA sebagai kawasan pasar tunggal dan berbasis produksi, 

sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi dan berintegrasi dengan ekonomi 

global dapat terwujud apabila masing-masing anggotanya menjadi kawasan yang 

memiliki daya saing. 

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan MEA ini 

memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-

negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi akan semakin ketat, 

termasuk di dalamnya dunia konstruksi.  Mengingat pada era globalisasi, dunia 

seakan tanpa batas, sehingga ekonomi seluruh negara yang ada di ASEAN dapat 

berinteraksi secara yang pada akhirnya memunculkan perdagangan bebas antar 

pelaku ekonomi. Terkait hal tersebut, maka globalisasi dapat memberikan peluang 

pada Indonesia untuk bersaing secara luas di ASEAN, tanpa ada pembatas lagi.  

Namun demikian di satu sisi, dengan diberlakukannya MEA dinilai akan 

mendatangkan manfaat yang lebih banyak dibanding terjadinya ancaman,di lain 

pihak MEA dapat menjadi ancaman apabila kita tidak menghadapinya dengan 

serius.  Oleh karena itu, maka apabila kita ingin tetap bisa bersaing, Indonesia 

harus berbenah, mengingat harus kita akui bahwa daya saing beberapa sektor 

utama di Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.  

Adapun salah satu sektor yang masih dianggap masih kalah adalah sektor 

konstruksi. Terkait hal tersebut maka semua perusahaan kontraktor harus siap 

menghadapi MEA 2015. Oleh karena itu maka rencana jangka panjang 

perusahaan, idealnya harus merujuk pada asumsi pasar yang akan terjadi dalam 10 

tahun ke depan.  Selanjutnya rencana jangka panjang tersebut harus mendasari 

strategi yang dibangun agar perusahaan  tetap mampu bertahan, berkompetisi dan  

berdaya saing tinggi.  Adapun salah satu perusahaan kontruksi tersebut, antara 

lain adalah PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk atau “WIKA”. 

PT WIKA merupakan perusahaan BUMN konstruksi terbuka di bidang 

Engineering, Procurement, Construction (EPC) dan Investasi.  Hingga saat ini 

WIKA meyakini bahwa pembenahan di segala bidang merupakan suatu 

kebutuhan bagi pengelolaan korporasi secara profesional, sehat, berdaya saing 

tinggi dan modern. Hal ini didasari oleh adanya kesadaran bahwa perusahaan 

besar harus mempersiapkan sumber daya manusia untuk dapat bersaing baik 

dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) atau menghadapi 



2 

 

persaingan dunia sekalipun. Mengingat kehadiran MEA mengharuskan 

perusahaan tidak hanya mampu bersaing di pasar luar negeri saja, namun juga 

harus mampu bersaing di dalam negeri, dengan mengandalkan potensi unggulan 

yang dimiliki. 

Pada era MEA, persaingan yang akan dihadapi tidak hanya barang dan 

jasa, tetapi juga sumber daya manusia. Oleh karena itu maka perusahaan lokal 

dituntut untuk meningkatkan keahliannya agar tidak terdesak dengan SDM dari 

luar negeri. Terkait hal tersebut, maka PT WIKA pun harus dapat meningkatkan 

kapabilitas dan kompetensi keahlian bagi SDM yang dimilikinya, melalui 

berbagai inovasi sehingga dapat meningkatkan keunggulan daya saingnya, 

ataupun melalui berbagai cara lainnya seperti kegiatan promosi, membuat produk 

yang lebih beragam dan berdaya saing tinggi, meningkatkan kinerja perusahaan. 

Terkait hal tersebut, maka PT WIKA harus mau secara terbuka melakukan 

evaluasi diri.  Dalam hal ini apabila dinilai masih kurang memadai, maka maka 

harus mau dan mampu untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, misalnya melalui 

pemberian pelatihan agar keahlian yang dimiliki SDM-nya dapat setara minimal 

dengan negara ASEAN. Selain hal tersebut juga harus dilakukan berbagai upaya 

agar SDM-nya mampu untuk berkompetisi secara global. Pada dasarnya 

penciptaan kualitas SDM yang mampu bersaing secara global, bukan hanya 

kewajiban PT WIKA semata, namun lebih jauh lagi, tentu dibutuhkan dukungan 

dalam bentuk regulasi dari pemerintah.  Selain hal tersebut, hal yang juga lebih 

utama dan harus ada, adalah harus adanya dukungan yang berasal dari asosiasi 

konstruksi. 

Adanya MEA membuat perubahan berbagai organisasi dan perusahaan 

sehingga dapat beradaptasi menghadapi tuntutan lingkungan.  Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, dengan berubahnya organisasi (PT WIKA) maka dapat 

menimbulkan berbagai reaksi dari pegawai perusahaan. Ketika suatu organisasi, 

dalam hal ini PT WIKA, mengalami perubahan dapat menyebabkan perasaan 

gelisah, stress, dan tidak aman pada pegawai PT WIKA, sehingga berdampak 

pada produktivitas, kepuasan kerja dan komitmen pada organisasi (Ashford et al. 

1989). Meyer dan Allen (1991) menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan 

salah satu antecedent dari komitmen terhadap organisasi. Menurut Gomes (2009) 

perubahan organisasi berdampak positif pada komitmen terhadap organisasi dan 

kepuasan kerja. Jika perubahan organisasi dirasakan positif maka dapat 

meningkatkan komitmen terhadap organisasi dan kepuasan kerja.  Adanya 

perubahan akibat MEA pada PT WIKA dikhawatirkan akan mempengaruhi 

kinerja pegawai yang berdampak pada kinerja PT WIKA. Berdasarkan hal 

tersebut hubungan antara sikap pegawai menghadapi perubahan, komitmen 

terhadap organisasi, dan kinerja pegawai akan dilakukan dalam penelitian ini. 

Oleh karena itu, maka dalam rangka meningkatkan daya saing PT WIKA agar 

mampu bersaing dan bahkan lebih maju lagi pada era MEA maka perlu dilakukan 

kajian yang secara keseluruhan diarahkan terkait hubungan antara sikap 

menghadapi perubahan dengan kinerja pegawai penting pula untuk dikaji karena 

masih sedikit penelitian tentang hal tersebut, khususnya di Indonesia, terutama di 

BUMN ternama seperti PT Wijaya Karya. 
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Perumusan Masalah 

 

Pembentukan ASEAN, yang awalnya ditujukan untuk memperkuat kerja 

sama regional dalam urusan politik, pada akhirnya juga ditujukan untuk 

meningkatkan semangat melakukan pembangunan dan pencapaian stabilitas 

ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara, yang dicapai melalui upaya-upaya 

percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan budaya dengan tetap 

memerhatikan kesetaraan dan kemitraan, sehingga menjadi landasan untuk 

tercapainya masyarakat yang sejahtera dan damai (Arifin et al. 2008).   

Terkait hal tersebut, maka negara-negara ASEAN bekerja sama untuk 

mencapai stabilitas ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan, 

efisiensi, dan ukuran sistem finansial mereka. Terkait hal tersebut dilakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing masyarakat, seperti untuk 

meningkatkan ekspor furniture dengan melengkapi ecolabel (Suwita, 2016), 

membuat berbagai inovasi produk pertanian seperti membuat sasumuzi (Panji, 

2016), menguatkan kapabilitas para petani untuk mengelola inovasi yang berbasis 

teknologi informasi (Prawiranegara, 2016), mencari Strategi untuk Peningkatan 

Kualitas Sumber Daya Manusia sehingga Kinerja Usaha Kecil dan Menengahnya 

Meningkat (Indriati, 2015),  berupaya aktif melakukan pemasaran dan 

mengevaluasi produknya (Kardinah, 2015), mengembangkan kebijakan yang 

terintegrasi di bidang industry (Cahyanto, 2016), dsb.  

Namun pada kenyataannya rendahnya indeks pembangunan manusia 

Indonesia, dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia serta rendahnya 

profesionalisme dan kompetensi masyarakat pada umumnya (skill, knowledge dan 

attitude), membuat banyak yang merasa gamang saat memasuki MEA, tak 

terkecuali PT WIKA.  Porter menjelaskan adanya tiga karakteristik dari komitmen 

terhadap organisasi, yaitu dukungan dan kepercayaan yang kuat terhadap tujuan 

organisasi, keinginan untuk berusaha keras demi kepentingan organisasi, dan 

keinginan yang kuat untuk tetap berada di dalam organisasi (Luthans, 2006).  

Menurut Meyer dan Allen (1991) terdapat tiga jenis komitmen terhadap 

organisasi, yaitu affective commitment, continuance commitment, dan normative 

commitment. Affective commitment adalah komitmen yang dibangun berdasarkan 

keterikatan emosi pegawai terhadap organisasi. Continuance commitment adalah 

komitmen yang dibangun berdasarkan kerugian yang dialami jika meninggalkan 

organisasi. Normative commitment adalah komitmen yang dibangun berdasarkan 

kewajiban dan tanggungjawab terhadap organisasi.  

Banyak peneliti perilaku organisasi menyatakan bahwa komitmen 

terhadap organisasi memiliki hubungan dengan kinerja pegawai. Salah satunya 

adalah Meyer et al. (2002) yang melakukan penelitian tentang hubungan antara 

beberapa jenis komitmen terhadap organisasi dengan kinerja. Hasil dari penelitian 

tersebut menyatakan bahwa di antara semua dimensi komitmen terhadap 

organisasi, hanya affective commitment yang memiliki hubungan terhadap kinerja. 

Hubungan antara komitmen terhadap organisasi dengan kinerja pegawai penting 

untuk dikaji. Terkait dengan hal tersebut PT WIKA sudah seharusnya mengkaji 

komitmen pegawainya dalam menghadapi perubahan organisasi dalam era 

Masyarakat Ekonomi ASEAN.  Kondisi sumberdaya manusia PT WIKA secara 

kuantitas telah mencukupi kegiatan organisasi namun secara kualitas masih 

kurang memadai untuk kebutuhan MEA, sehingga dapat disimpulkan terdapat 



4 

 

kesenjangan antara kebutuhan dengan kualifikasi dan kompetensi pegawai. 

Adanya peningkatan daya saing PT WIKA membuat perubahan dalam organisasi, 

sehingga kajian terkait sikap pegawai menghadapi perubahan organisasi perlu 

dilakukan. Menurut penelitian sebelumnya komitmen terhadap organisasi 

mempengaruhi sikap menghadapi perubahan dan kinerja pegawai. Akan tetapi 

penelitian tentang hubungan sikap menghadapi perubahan dengan kinerja masih 

belum banyak dilakukan, khususnya di kantor BUMN. Oleh karena itu penelitian 

tentang hubungan antara komitmen terhadap organisasi, sikap menghadapi 

perubahan, dan kinerja pegawai akan dilakukan di PT Wijaya Karya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, makan dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana sikap pekerja PT Wijaya Karya dalam menghadapi Masyarakat 

ekonomi asean? 

2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi sikap pegawai PT Wijaya Karya 

menghadapi perubahan akibat Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terhadap 

kinerja pegawai. 

Penelitian keterkaitan komitmen terhadap perusahaan dan sikap 

menghadapi perubahan masyarakat ekonomi ASEAN memiliki batasan masalah, 

yakni  penelitian dilakukan berdasarkan kondisi perusahaan saat ini dan tidak 

membandingkan keadaan perusahaan sebelum dan sesudah terjadinya perubahan. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi jenis sikap pegawai PT Wijaya Karya menghadapi 

perubahan akibat Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. 

2. Menganalisis faktor-faktor apa yang memengaruhi sikap pegawai terhadap 

organisasi di PT Wijaya Karya menghadapi perubahan akibat Masyarakat 

Ekonomi ASEAN 2015 terhadap kinerja pegawai 

 

 

Kegunaan Penelitian 

1. Peneliti dapat berkontribusi dan memberikan masukan dalam rangka 

peningkatan kualitas penerapan sistem manajemen yang menjadi payung 

pengembangan inovasi, kegiatan pemasaran dan rencana strategis terkait 

diversifikasi usaha dalam kegiatan bisnisnya 

2. Peneliti dapat memberikan masukan-masukan kepada Perseroan agar 

masalah-masalah strategis di perusahaan dapat diberikan solusi terbaik 

berkaitan dengan pengelolaan inovasi sebagai intangibleasset serta 

penyusunan kebijakan keragaman produk yang diperlukan Perseroan  

3. Peneliti dapat memberikan masukan  agar Perseroan memiliki daya saing  

yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu 

mempertahankan keberadaannya agar terwujud pertumbuhan yang 

berkelanjutan; 

4. Memberikan masukan secara tak langsung kepada perseroan dalam rangka 

peningkatan perekonomian nasional. 

5. Sebagai referensi terkait dengan perilaku pekerja bidang konstruksi dalam 

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN  




