
I .  PENDAHULUAN. 

I .I. Latar Belakang. 

PT. Reckitt Benckiser lndonesia kehadirannya relatif masih 

baru di lndonesia, namun induk perusahaannya sudah cukup tUa 

yang didirikan untuk pertama kalinya pada tahun 1850 di lnggris. 

Bahan baku yang digunakan untuk sebagian besar produk-produk 

adalah produk-produk agribisnis, sehingga dengan demikian 

perusahaan ini dapat digolongkan kedalam kelompok agro industry. 

Pada tahun 2000 perusahaan tersebut telah melakukan 

akuisisi terhadap 4 ( empat ) perusahaan lokal di lndonesia yang 

bergerak pada bidang usaha yang sama. 

Banyak ha1 yang menarik untuk dibahas sehubungan dengan 

peristiwa akuisisi tersebut, karena dengan peristiwa tersebut 

masing-masing perusahaan yang sebelumnya telah memiliki 

strategi dan struktur organisasi yang berbeda sama lain, 

sekarang begabung menjadi satu perusahaan, sehingga oleh 

karenanya banyak ha1 yang perlu dilakukan akibat akuisisi tersebut 

agar organisasi yang baru tersebut tetap dapat bertahan hidup dan 

berkembang. 

Adapun topik yang akan menjadi objek penelitian adalah 

evaluasi dan implikasi perubahan tersebut terhadap struktur 
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organisasi yang dilakukan sesuai dengan strategi umum pasca 

akuisisi, sehingga perubahan yang terjadi tidak menurunkan kinerja 

perusahaan itu sendiri. 

Kajian tersebut diatas perlu dilakukan untuk membantu para 

pengambil keputusan pada perusahaan tersebut mempersiapkan 

landasan kuat bagi organisasi agar dapat bergerak lebih cepat 

mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. 

1.2. ldentifikasi Masalah. 

Organisasi adalah suatu ha1 yang sangat diperlukan didalam 

kehidupan manusia, bisa dikatakan bahwa tidak ada satu orang 

pun manusia saat ini terlepas dari jangkauan organisasi, kalaupun 

kita bukan anggota dari suatu organisasi namun setidak-tidaknya 

pasti ada ha1 yang kita pergunakan sebagai suatu hasil dari suatu 

organisasi. 

Namun demikian sering terjadi bahwa penanganan organisasi 

sering menitik beratkan hanya pada upaya untuk mendorong para 

anggotanya agar selalu bekerja keras dan bekerja keras. Sekalipun 

tidak dapat dipungkiri bahwa memang kerja keras merupakan salah 

satu kunci keberhasilan suatu organisasi, ada ha1 yang perlu 

mendapat perhatian serius yaitu penyesuaian struktur organisasi 
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terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan 

internal maupun eksternal. 

Upaya penyesuaian perlu mendapat perhatian serius agar 

organisasi tidak ketinggalan zaman, dan penelitian ini mencoba 

melakukan evaluasi atas tindakan penyesuaian . yang berkaitan 

dengan struktur organisasi yang telah dilakukan oleh perusahaan 

tersebut. 

1.3. Rumusan Masalah. 

Dari latar belakang yang telah dibahas diatas dapat 

dirumuskan bahwa masalah dalam penelitian ini adalah : 

Dengan dilakukannya akuisisi tersebut, bagaimana 

perubahan aliran pekerjaan yang terjadi didalam tubuh 

organisasi mengalami perubahan. 

Bagaimana rancang bangun organisasi yang dilakukan 

untuk mengatur aliran pekerjaan baik sebelum maupun 

setelah akuisisi. diatas. 

Bagaimana struktur organisasi yang sesuai dengan 

lingkungan baru yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. 
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1.4. Tujuan Penelitian. 

Dari perumusan masalah tersebut diatas, maka yang akan 

menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui apakah tindakan akuisisi yang dilakukan 

telah mengakibatkan terjadinya perubahan pada aliran 

pekerjaan yang terdapat didalam tubuh setelah akuisisi 

Menemukan faktor-faktor, aktor pelaku, tujuan serta alternatif 

yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan rancang 

bangun dan struktur pasca akuisisi. 

Evaluasi terhadap rancang bangun dan struktur organisasi 

pasca akuisisi. 

Rekomendasi rancang bangun dan struktur organisasi pasca 

akuisisi. 

1.5. Manfaat Penelitian. 

Dari data yang ditemukan dan hasil pengolahannya selama 

masa penelitian, diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat 

untuk meningkatkan kemampuan perusahaan tersebut mengatasi 

tantangan-tantangan yang dihadapinya, sehingga dapat tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. 

Sedang manfaat untuk pengembangan iptek, hasil penelitian 

diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi kepada 
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semua pihak yang berminat tentang masalah keorganisasian 

dikemudian hari. 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, kami membatasi diri 

untuk hanya memusatkan penelitian dan pembahasan pada hal-ha1 

yang berkaitan dengan evaluasi penyesuaian rancang bangun dan 

struktur organisasi dengan strategi umum perusahaan pada PT. 

Reckitt Benckiser lndoensia pasca akuisisi. Adapun hal-ha1 

lainnya, akan dibahas jika diperlukan untuk mempertajam dan 

memperjelas hal-ha1 dan ada kaitan secara langsung dengan 

penelitian. 

Untuk keperluan akurasi hasil penelitian, adapun lingkup 

sample yang akan diteliti dipilih secara selektif, sebagaimana 

tertera pada Tabel 2 pada halaman berikut ini, yaitu terdiri 

Presiden Direktur, para Direktur dan para Manager yang bekerja 

pada perusahaan tersebut, beberapa orang Manager dari 

perusahaan distributor. 

Sedangkan lingkup data rneliputi data-data yang berkenaan 

dengan arus yang dilalui oleh pekerjaan masing-masing 

pekerjaan dalam rangka melakukan proses nilai tambah 

(added value) yang terdapat didalam tubuh organisasi. 
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Data Yang terkurnpul akan dianalisa dengan 

rnenggunakan rnetode expert choice AHP ( Analyfical Hierarchy 

Process ) untuk rnengevaluasi apakah rancang bangun dan 

struktur organisasi telah sesuai dengan strategi urnurn perusahaan. 
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