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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Galbraith dan Lawler III (1993) dalam tulisannya beIjudul "Challenge to the Established
Order", mengawali dengan pemyataan : "We are ill an era when accelerating rates of

change are common in almost every sector ofpeople 's lives. Organizations must adapt to
this fact if they are to survive" (kita berada dalam suatu masa ketika tingkat percepatan
perubahan secara umum teIjadi hampir disemua sektor kehidupan manusia, organisasi harus
dapat beradaptasi dengan kenyataan ini jika ingin tetap dapat bertahan hidup). Menyangkut
kehidupan bisnis, maka pemyataan tersebut sangat reIevan dengan kecenderungan globalisasi saat ini yang menuntut kemampuan adaptasi dan semua pelaku bisnis, karena menurut
Galbraith dan Lawler III, kecepatan perubahan yang teIjadi saat ini semakin melangkahi
identitas dan batas-batas negara. Hal ini menjadi suatu konsekuensi jika masuk dalam
globalisasi.
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Lingkungan bisnis Indonesia saat ini semakin menampakkan ciri memasuki era pasar
global. Hal ini ditunjukkan sejak awal tahun 1990-an perusahaan-perusahaan Indonesia
semakin meningkatkan kerjasama dengan perusahaan luar negeri dalam bentuk saluran
ekspor-impor, pengembangan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, maupun
dalam bentuk kerjasama pengembangan bisnis lainnya. Sebaliknya, semakin banyak juga
perusahaan luar negeri yang memasuki pasar domestik Indonesia.

Kenyataan

tersebut

menuntut

perusahaan-perusahaan

Indonesia

harus

mampu

melakukan konsolidasi strategi bisnisnya secara internal maupun eksternal untuk menghadapi persaingan global, karena dengan kenyataan globalisasi tersebut maka perusahaanperusahaan Indonesia akan menghadapi perbedaan budaya dengan perusahaan luar negeri
yang memasuki pasar domestik yang memiliki perbedaan cara berpikir dan bertindak.
Kondisi yang sarna terjadi jika perusahaan-perusahaan Indonesia melakukan aktifitas keluar
negeri (host country) yang memiliki budaya berbeda dengan Indonesia (home country).

Untuk itu, setiap perusahaan harus dapat memfonnulasi kernbali cara mengantisipasi
lingkungan internal dan eksternal melalui pemantapan visi, misi, dan strateginya. Hal ini
berarti perusahaan harus mampu merumuskan budaya perusahaannya sebagai suatu variabel
strategik untuk bersaing (Drennan, 1992; Hickman dan Silva, 1984; Hoecklin, 1995;
Mintzberg, 1995; Weinshall, 1977). Sedangkan Porter (1995) berdasarkan penelitiannya
pada 33 perusahaan mengatakan bahwa strategi perusahaan harus didasarkan pada saling
membagi aktifitas dengan rangkaian tata nilai yang terdapat pada unit-unit bisnis. Sebab tata
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nilai sangat ditentukan oleh komitmen karyawan yang mempengaruhi perilaku dan efektifitas organisasi (Robbins, 1990). Dalam hal ini, formulasi budaya perusahaan ditujukan
dengan cara memantapkan faktor-faktor pendukung pembentukan budaya perusahaan yang
dapat menunjang kemampuan bersaing (Turner, 1990), sebab budaya perusahaan diperlukan
untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu formulasi strategi (pearce dan Robinson, 1997).

Dalam praktek bisnis, seringkali variabel budaya perusahaan tidak terlalu diperhitungkan
oleh para pelaku bisnis. Kemungkinan karena : pertama, budaya perusahaan hanya di pandang sebagai suatu slogan yang masih sulit ditemukan korelasinya secara langsung dalam
perumusan persaingan; atau kedua, kemungkinan karena budaya perusahaan dianggap tidak
dapat langsung dikuantifikasi seberapa jauh memberikan manfaat maksimal untuk mencapai
laba yang diharapkan (expected profit maximization).

Menghadapi persaingan tidak cukup dengan hanya memperhatikan tindakan apa yang
sedang dilakukan oleh pihak lain, tetapi harus diimbangi dengan memahami apa yang telah,
sedang, dan akan dipikirkan oleh pihak lain (Joyce dan Woods, 1996). Cara bersaing seperti
ini berarti mempertimbangkan tata nilai, norma, dan perilaku pihak lain kemudian melakukan konso1idasi untuk memperkuat tata nilai, norma, dan perilaku produktif yang secara
operatif menunjang kemampuan bersaing. Konsolidasi tersebut merupakan cara perumusan
budaya perusahaan untuk mengantisipasi tekanan lingkungan eksternal.

Konsep maupun aplikasi budaya perusahaan ditujukan sebagai suatu tata nilai maupun
norma-norma yang membimbing karyawan dalam hal cara bersikap dan berperilaku untuk
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peke~aannya,

sedangkan pada tingkat perusahaan diarahkan sebagai cara

perusahaan menjaga dinamika dan konsistensi dalam hal bertindak mencapai visi, misi, dan
strateginya (Weinshall, 1977). Hal ini menggambarkan bahwa budaya perusahaan dirumuskan dan digunakan sebagai suatu pedoman aktifitas bisnis.

Menjadi suatu pertanyaan penulis selama ini adalah "apakah budoya perusahaan dapat

menunjang aspek operatif jika tanpa adanya faktor-faktor pendukung budaya
perusahaan itu sendiri". ? Pertanyaan ini berlandaskan kenyataan bahwa adanya kecenderungan kebutuhan rumusan budaya tanpa mempertimbangkan faktor-faktor pendukung
budaya perusahaan. IdeaJnya perumusan budaya perusahaan harus diiringi dengan pemantapan faktor-faktor pendukungnya sehingga budaya perusahaan bernilai operatif terhadap
sasaran dan tujuan bisnis (Hofstede, 1996; Steers et aI., 1996).

Faktor-faktor pendukung tersebut dipandang sebagai faktor strategik perusahaan sebab :

a. Pertama, budaya perusahaan ditujukan untuk mengantisipasi lingkungan internal
maupun eksternal, sehingga strategi bersaing suatu perusahaan juga harus diimbangi
dengan kemampuan memaksimalkan faktor-faktor pendukung budayanya. Bilamana
faktor-faktor pendukung tersebut lemah akan mengakibatkan ketidak-mampuan
budaya perusahaan secara operatif melakukan strategi bersaingnya (Hoecklin, 1995).

b. Kedua. budaya perusahaan menggambarkan dukungan internal untuk mencapai visi,
misi, dan strategi suatu perusahaan. Bilamana faktor pendukung budaya lemah akan
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menggambarkan dukungan internal perusahaan tidak maksimal mencapllJ visi, misi,
dan strategi perusahaan (Hill dan Jones, 1995; Sathe, 1985).

c. Ketiga, karena faktor pendukung budaya perusahaan bemilai strategik, maka strategi
bersaing suatu perusahaan harus memasukkan faktor pendukung budaya perusahaan
sebagai suatu vatiabel independen terhadap persaingan (Clarke, 1994; Sathe, 1985;
Schneider dan Barsoux, 1997).

Maksimisasi faktor-faktor pendukung tersebut merupakan tolok-ukur kemampuan
mengantisipasi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan bersaing suatu
perusahaan. Hubungan asumsi ini memerlukan pemantapan budaya perusahaan berdasarkan
faktor-faktor pendukung internalnya. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab bagian
personalia atau sumber daya manusia, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh fungsi
manajemen yang ada dalam suatu perusahaan baik secara administratif maupun operatif.

B. PT. MIWON INDONESIA

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1973 dan merupakan penanaman modal asing (PMA)
dati Korea Selatan dengan kepemilikan 51 % Korea Selatan dan 49 % pengusaha Indonesia.
Perusahaan ini bergerak dibidang bumbu masak dan produk olahan lainnya, dimana
keseluruhan produknya saat ini berjumlah 5 produk yaitu MSG (monosodium glutamic
acid), DGA (dry glutamic acid) yaitu MSG setengah jadi untuk ekspor, kaldu ayam "Lezza"
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serta garam dapur, dan pupuk cair "Orgami". Beberapa produk lain yang masih dalam
tahap penelitian misalnya air mineral, kecap, bahan pemutih dan sebagainya.

Pada pertemuan dengan Bapak Bhakti Salim, Direktur PT. Miwon Indonesia pada
tanggal 6 - 8 Agustus 1996 disebutkan bahwa perusahaan ini sangat menanggapi isu globalisasi yang akan terjadi pada tahun 2000, dimana pada saat ini sudah semakin menggejala.
Untuk mengantisipasi fenomena tersebut, maka PT. Miwon Indonesia mengeluarkan
dokumen penting sebagai acuail manajemen sebagai berikut (disalin langsung dari dokumen
aslinya) :

Nilai sumbangsih PT. Miwon Indonesia, ditujukan untuk :

1. Mempromosikan martabat serta harga diri manusia (emphasizing human dignity and

self-esteem).
2. Meningkatkan kepuasan dan nilai yang diterima oleh konsumen (maximizing the
satisfaction and value customers can receive).
3. Memberikan kontribusi bagi kebahagiaan keluarga dan masyarakat (contributing to
the happiness of the family and the betterment of society).

Nilai-nilai tersebut yang menjadi pegangan kami dalam mewujudkan komitmen untuk
mencapai kemajuan yang berlandaskan globalisasi di tahun 2000.

Miwon Indonesia telah memulai suatu perombakan manajemen yang menyeluruh dalam
rangka menghadapi era g1obalisasi, dan Miwon Indonesia yang merupakan bagian dari
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Miwon Group akan menjadi ujung tombak dalam memulai perubahan yang berani dan
terarah melalui :

I. perbaikan dalam mutu produk dan teknologi,

2. perbaikan dalam cara berpikir dan tindakan,
3. perbaikan dalam operasi dan manajemen perusahaan,
dalam rangka mencapai " budaya perusahaan yang kreatif dan inovatif".

Visi jangka menengah PT. Miwon Indonesia:

1. Perbaikan dalam mutu produksi dan teknologi :

a. Meningkatkan produktifitas dan mutu produksi dari fasilitas produksi yang ada
sekarang serta perluasan rentang produk MSG dan turunannya dalam rangka
mengantisipasi perubahan dalam struktur budaya masyarakat.
b. Diversifikasi dari struktur usaha Miwon Indonesia yang melepaskan ketergantungan terhadap bumbu masak.
c. Memperkuat penelitian dan pengembangan produk yang berkesinambungan.

2. Perbaikan dalam cara berpikir dan tindakan :

a Mengubah cara berpikir konvensional yang responsif kearah berpikir kreatif yang
antisipatif
b Meningkatkan kualitas sumber daya manusia PT. Miwon Indonesia.
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c Memasukkan unsur budaya yang tepat di Miwon Indonesia dalam rangka
mencapai pengembangan yang optimal untuk sumber daya manusia.

3. Perbaikan dalam operasi dan manajemen perusahaan :

a. Meningkatkan fungsi perencanaan dan pengawasan intern maupun ekstern secara
sistematis.
b. Memperjelas struktur kerja yang dinamis yang dapat mendukung pengembangan
perusahaan.
c. Membangun struktur usaha yang internasional dalam menghadapi era globalisasi.

Cita-cita PT. Miwon Indonesia untuk mengantisipasi era globalisasi, serta kerangka
operasional yang tertuang dalam dokumen tersebut memperlihatkan adanya keinginan yang
kuat untuk melakukan konsolidasi budaya perusahaannya. Hal ini dapat diidentifikasi
melalui sejumlah aspek sebagai berikut :

1. Tata Nilai

Nilai yang ingin dicapai adalah martabat dan harga diri manusia, kepuasan konsumen,
kebahagiaan keluarga (karyawan) dan masyarakat. Nilai-niIai ini merupakan tata nilai yang
ingin dijadikan acuan seluruh orientasi bisnis PT. Miwon Indonesia, sehingga merupakan
dasar dari budaya perusahaan yang ingin dikembangkan. Bila diperhatikan lebih lanjut, maka
tata nilai tersebut mengandung unsur internal yaitu karyawan dan aspek eksternal yaitu
kepuasan konsumen dan kebahagiaan masyarakat, sehingga menjadi filosofi perusahaan
Laporan Thesis :

Faktor-Faktor Strategik Pendukung Budaya Perusahaan PT. Miwon Indonesia

http://www.mb.ipb.ac.id/

Bab I. Pendahuluan

9

(corporate philosophy). Hal ini berarti PT. Miwon Indonesia memiliki strategi budaya yang
mengadaptasikan unsur ekternal dan mengintegrasikannya dengan unsur internal organisasi.

Cakupan nilai-nilai tersebut diatas merupakan dukungan aspek strategis perusahaan
sebab tata nilai tersebut mempengaruhi dukungan internal yang akan memperkuat tindakan
operatif perusahaan. Sedangkan kepuasan konsumen dan kebahagiaan masyarakat merupakan aspek eksternal sebagai tata nilai instrumental (instrumental values) untuk meningkatkan daya saing perusahaan sebab kepuasan konsumen dan kebahagiaan masyarakat
merupakan tolok ukur agar perusahaan mampu mempertahankan keberadaannya dalam
persamgan.

Bilamana kepuasan konsumen meningkat dapat diharapkan loyalitasnya terhadap produk
perusahaan ini; sedangkan jika kebahagiaan masyarakat tercapai berarti masyarakat
mendapatkan manfaat dari operasi perusahaan ini sehingga citra perusahaan meningkat,
sebab dalam gJobalisasi, konsumen dan masyarakat sangat menentukan apakah suatu
perusahaan dapat meningkatkan keberadaannya yang ditunjukkan dengan issu mutu produk
dan dampak lingkungan.

2. Budaya Perusahaan dan Perubahan

PT. Miwon Indonesia dalam mengantisipasi gJobalisasi mengarahkan perubahan
organisasi dalam hal mutu produk dan teknologi, cara berpikir dan bertindak, serta operasi
dan manajemen perusahaan. Bilamana dipandang bahwa budaya perusahaan merupakan

Laporan Thesis :

Faktar-Faktor Strategik Pendukung Budaya Perusahaan PT. Miwon Indonesia

http://www.mb.ipb.ac.id/

Bab I. Pendahuluan

11

b. Perbaikan Cara Berpikir dan Bertindak
Perubahan lingkungan bisnis menuntut perubahan sikap dan perilaku para pelaku
bisnis. Bilamana budaya perusahaan ditujukan pada kemampuan menyesuaikan diri
dengan lingkungan bisnis melalui perubahan sikap dan perilaku, maka budaya
tersebut merupakan pendorong daya adaptasi perusahaan ini terhadap lingkungan
(adaptability culture), sehingga itu sasaran perubahan cara berpikir dan bertindak
merupakan bentuk konsolidasi budaya perusahaan PT. Miwon Indonesia.

c. Perbaikan Operasi dan Manajemen Perusahaan
Tindakan ini merupakan tindakan antisipasi secara manajerial dan sebagai sikap
konsisten perusahaan untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnisnya. Bilamana
hal ini ditujukan sebagai aspek instrumental'untuk mencapai sasaran sehingga membutuhkan sikap yang konsisten dari manajemen, maka dapat disebut sebagai
konsistensi budaya (consistency culture).

Oleh karena ketiga hal tersebut di atas ditujukan kepada setiap karyawan dan manajemen perusahaan untuk mendorong pencapaian budaya perusahaan yang kreatif dan inovatif,
maka ketiganya merupakan suatu bentuk budaya misioner (mission culture) yang dapat
mendorong pencapaian nilai terminalnya yaitu kreatifitas dan inovasi yang mendukung
strategi efisiensi biaya (cost leadership strategy). Dipandang sebagai budaya misioner karena
untuk mencapai nilai terminal tersebut dibutuhkan penggerak budaya (culture drives) berupa
keterlibatan (involvement), penyesuaian (adaptability), dan konsistensi (consistency).
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3. Visi Perusabaan
Dalam uraian visi perusahaan terlihat bahwa perusahaan menginginkan agar nilai-nilai
perusahaan menjadi sesuatu yang instrumental yaitu ketiga bentuk kontribusi yang ingin
diberikan PT. Miwon Indonesia untuk mencapai nilai terminalnya (kreatifitas dan inovasi)
dalam aktifitas bisnisnya.

Berdasarkan budaya missioner, maka terlihat bahwa manajemen melalui pembentukan
budaya yang diinginkan sangat membutuhkan dukungan internal untuk mengantisipasi aspek
eksternal dalam mencapai sasaran perusahaan yaitu eksistensi dalam globalisasi.

Uraian identifikasi global ini untuk mencari fenomena kritis yang menjadi kebutuhan PT.
Miwon Indonesia dalam memantapkan perumusan budaya perusahaannya. Dapat disimpulkan bahwa "manajemen perusahaan memandJlng aspek internal organisasi menjadi

faktor kritis untuk mengantisipasi globa/isasi sebagai pendekatan budaya perusahaan
dJllam strategi bersaingnya". Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis sejauhmana
faktor internal keorganisasian menunjang budaya perusahaan yang memperkuat strategi
menghadapi g10balisasi dan persaingan domestik.

C.

PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraJan tersebut maka permasalahan internal keorganisasian dapat

dirumuskan sebagai berikut :
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I. Faktor-faktor internal

apa

saJa

yang

mempengaruhi

keberlangsungan

budaya

perusahaan ?
2. Sejauhrnana masing-masing faktor tersebut saling mempengaruhi ?
3. Pada tingkat struktural mana faktor-faktor tersebut kuat atau lemah mempengaruhi
budaya perusahaan ?
4. Seberapa jauh faktor-faktor tersebut mempengaruhi budaya perusahaan ?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan:

Untuk mengetahui faktor-faktor strategik internal keorganisasian yang paling mendukung pengembangan budaya perusahaan yang bersifat kreatif dan inovatif sesuai
harapan manajemen PT. Miwon Indonesia. Selanjutnya, untuk mengetahui model strategi adaptif dalarn rangka mengantisipasi kebutuhan konsumen yang semakin dinamis.

2. Manfaat:
a. Inforrnasi hasil penelitian ini akan diberikan kepada PT. Miwon Indonesia sebagai
masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat
budaya perusahaan agar strategi perusahaan semakin efektif dalam mengantisipasi
perubahan lingkungan bisnis utarnanya tren globalisasi saat ini.
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b. Secara operatif, inforrnasi hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen
untuk melakukan konsolidasi budaya perusahaan secara tepat dengan cara :

b.l. Memperkuat faktor internal yang masih lemah berdasarkan tingkatan struktural
dalam perusahaan.
b.2. Mengembangkan faktor internal yang sudah kuat.
b.3. Melakukan strategi pengembangan pada tingkat manajemen dan bawahan.

c. Sebagai acuan inforrnasi kajian lebih lanjut bagi pihak-pihak yang tertarik melakukan
penelitian aspek budaya perusahaan, baik yang menyangkut strategi perusahaan
maupun pengembangan organisasi.

d. Untuk meningkatkan pemahaman lebih lanjut dari penulis tentang aspek budaya
perusahaan

khususnya budaya yang mempengaruhi

strategi

bersaing suatu

perusahaan.

Demikianlah uraian pada Bab I ini sebagai pengantar yang menggambarkan fenomena
dan kebutuhan yang mendasari penelitian ini.
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