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Dalam perjalanannya sejak dari kelahiran satu organisasi, banyak 
ha1 yang dilalui dan harus diatasi untuk dapat mempertahankan 
keberdaannya. Begitu juga halnya dengan PT. Reckitt Benckiser 
lndonesia yang semula hanya merupakan satu perusahaan kecil 
dan sekarang telah berubah menjadi satu perusahaan yang cukup 
besar karena telah melakukan akuisisi terhadap 4 ( empat ) 
perusahaan lokal, sehingga sebagai konsekwensinya. adalah 
bahwa perusahaan tersebut harus melakukan penyesuaian diri 
secara internal untuk menghadapi perubahan yang sedang terjadi. 

Untuk dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan 
pertumbuhan yang sedang dialami oleh sebuah organisasi, satu ha1 
yang terlebih dahulu harus dimengerti adalah unsure-unsur yang 
membentuk keberadaan satu organisasi, yang dalam ha1 ini adalah 
1) Struktur Sosial ( Social Structure ), yang menunjuk kepada 
aspek-aspek hubungan sesama anggota didalam suatu organisasi 
yang terpola sedemikian rupa 2) Partisipan ( Participants), yaitu 
anggota-anggota organisasi yang turut terlibat memberikan 
kontribusi melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada 
masing-masing anggota untuk tercapainya tujuan organisasi 
bersangkutan 3) Tujuan ( Goals ), yaitu sasaran yang ingin dicapai 
oleh organisasi 4) Teknologi ( Technology ), yaitu peralatan- 
peralatai berikut ' kernampian untuk mengguiakannya, yang 
dimiliki oleh suatu organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas 
keorganisasian dalam upaya mencapai sasaran Yang 
diinginkan dan 5) Lingkungan ( Environment ), yaitu lingkungan 
sosial dan lingkungan budaya serta lingkungan teknologi dimana 
suatu organisasi berada. 

Dengan adanya pemahaman yang memadai atas kelima unsur- 
unsur yang membentuk organisasi sebagaimana dikemukakan 
diatas, maka jika pada salah satu atau beberapa unsur tersebut 
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mengalami perubahan, para pengambil keputusan pada suatu 
organisasi akan dapat rnelakukan tindakan-tindakan tepat agar 
dapat menyesuaikan organisasi sesuai dengan perubahan yang 
terjadi. 

Kembali kepada masalah akuisisi yang dilakukan oleh PT. Reckitt 
Benckiser Indonesia diatas. Bahwa akibat dari akuisisi tersebut 
telah rnengakibatkan terjadinya perubahan pada kelima unsur- 
unsur yang membentuk keberadaan organisasi perusahaan 
tersebut. Pada Struktur Sosial mengalami perubahan karena 
semula pola hubungan-hubungan yang ada didalam tubuh 
organisasi belum begitu kornplek sekarang berubah rnenjadi suatu 
hubungan yang sangat komplek sebagai akibat dari jumlah anggota 
organisasi semakin banyak dan tersebar dibeberapa lokasi. Begitu 
juga dengan unsur partisipan mengalami perubahan yang sangat 
berarti karena sekarang jumlah partisipan telah mencapai jumlah 
ribuan yang semula hanya berjumlah ratusan orang. Pada unsur 
tujuan juga mengalami perubahan, karena dengan bertambahnya 
baik jumlah pabrik maupun jumlah karyawan, dengan sendirinya 
agar organisasi dapat tetap hidup maka tujuan perlu ditinjau ulang. 
Dan suatu ha1 yang dapat dipastikan bahwa unsur teknologi dan 
unsur lingkungan juga mengalami perubahan karena sebagai 
akibat akuisisi tersebut teknologi dan lingkungan yang semula 
dimiliki dan berkaitan dengan perusahaan yang diakuisisi sekarang 
beralih menjadi milik PT. Reckitt Benckiser Indonesia. 

Perubahan-perubahan tersebut mau tidak mau harus dikendalikan 
dengan berpedoman kepada strategi umum perusahaan, sehingga 
dengan demikian perusahaan dalam perjalanannya tidak 
kehilangan arah. 

Salah. satu tindakan penyesuaian yang perlu dilakukan adalah 
dengan melakukan re-organisasi perusahaan, dimana untuk 
melakukan re-organisasi tersebut perlu dibuat suatu rancang 
bangun dan struktur organisasi sesuai dengan strategi umum yang 
ditetapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk 1) melakukan identifikasi aliran pekerjaan yang 
terdapat didalarn tubuh organisasi pasca akuisisi, 2) melakukan 
evaluasi penyesuaian rancang bangun dan struktur organisasi 
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pasca akuisisi, dan terakhir 3) adalah mernberikan rekornendasi 
rancang bangun dan struktur organisasi yang tepat sesuai dengan 
strategi urnurn perusahaan. 

Untuk keperluan pengambilan contoh pada penelitian ini akan 
digunakan rnetode pengarnbilan contoh tidak berpeluang ( non 
probability sampling ) secara disengaja ( purposive sampling ). 
Para responden terdiri dari para Dewan Direksi, Manager dan 
karyawan PT. Reckkitt Benckiser Indonesia, serta para Manager 
dari perusahaan distributor. Data-data yang didapatkan kemudian 
diolah dengan menggunakan metode AHP ( Analytical Hierarchy 
Process ). 

Dari evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan metode AHP 
( Analyfical Hierarchy Process ) tersebut diatas, dengan didahului 
idnetifikasi terhadap aliran pekerjaan dan strategi urnum 
peruusahaan, bahwa dalarn rnernbuat rancang bangun dan struktur 
organisasi yang sesuai dengan strategi urnurn perusahaan pasca 
akuisisi adalah dengan menitik beratkan pengendalian pada 
jurnlah dan lokasi pabrik. Sedangkan aktor-aktor yang perlu 
rnendapat perhatian adalah Media Periklanan, Jurnlah Outlet, 
Transporter serta Karyawan. Selanjutnya agar strategi urnurn 
perusahaan dapat tewujud pada tingkat operasional, tujuan yang 
perlu dicapai adalah efisiensi dan perluasan market share. 

Dengan berpedoman kepada hasil analisa AHP tersebut diatas, 
adapun rancang bangun dan struktur organisasi yang disarankan 
adalah satu organisasi dengan rancang bangun dan struktur 
fungsional yang dibuat sedernikian rupa yang rnemungkinkan 
organisasi dapat rnerniliki fleksibilitas yang tinggi dalarn 
rnemberikan respons terhadap fluktuasi naik turunnya volume 
pekerjaan secara efisien, narnun tetap dapat bergerak secara 
efektif rnernperluas market share untuk produk-produk yang 
dihasilkan. 
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