
1.PENDAHULUAN 

A.LATAR BELAKANG 

Budaya perusahaan adalah sikap dan perilaku perusahaan 

termasuk para pegawainya dalam mencapai misinya. Sikap dan 

perilaku tersebut adalah pencerminan dari anggapan-anggapan, 

nilai-nilai dan norma-norma yang ada diperusahaan dimana 

pegawai bekerja. Dengan demikian jelas bahwa budaya perusa- 

haan adalah serangkaian anggapan-anggapan, nilai-nilai dan 

norma-norma yang membimbing bagaimana para pegawai harus 

bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas (BPP Bank 

"X" 1995). 

Disadari bahwa perilaku merupakan sikap dan 

perbuatan (tingkah laku) pegawai didalam melaksanakan tugas 

sehari-hari, namun didalam kenyataannya tidak semua perilaku 

hanya disebabkan oleh satu unsur budaya perusahaan. Dan sulit 

sekali untuk membedakan unsur-unsur apa yang menjadi pen- 

dorong perilaku tersebut. 

PT.Bank "X" adalah Bank pemerintah (BUMN) yang terbesar 

dengan kegiatan utama bidang perbankan secara luas dan 

beroperasi menjangkau hampir seluruh kota kabupaten di 

Indonesia. Saat ini mempunyai 489 kantor cabang di dalam 

negeri dan 6 cabang diluar negeri (Bisnis Indonesia. Oktober 

1996). Sebagai bank terbesar dengan jumlah karyawan 13.229 

orang, PT.Bank"XV ingin mempertahankan keberadaannya dan 

ingin memperluas kegiatannya agar dapat mempunyai keunggulan 

bersaing yang semakin tangguh. 
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Sebagai bank pemerintah PT.Bank "X" tidak dapat mele- 

paskan dirinya dari visi dan misi yang diembannya sebagai 

agen pembangunan. Diakui atau tidak tentu menjadi kendala 

untuk bersaing dengan bank-bank swasta,namun dilain pihak 

juga sebagai kekuatan dalam bersaing untuk hal-ha1 tertentu 

(pengelolaan dana pemerintah). 

Sebagai badan usaha yang besar PT.Bank "X" telah mempu- 

nyai ciri-ciri yang membedakannya dengan badan usaha lainnya. 

Ciri-ciri ini pada awalnya merupakan kebiasaan-kebiasaan, 

anggapan-anggapan, nilai-nilai dan norma-norma yang terjadi 

dalam kehidupan perusahaan dan para pegawainya. Hal tersebut 

terus menyatu dihati para pegawai PT. Bank "X", sehingga 

disadari atau tidak menjadi alat pemersatu yang dapat mem- 

bimbing dan memandu pegawai untuk berperilaku yang sama. 

Satu pandangan (mind set) terhadap anggapan-anggapan, 

nilai-nilai dan norma-norma tersebut, pada akhirnya ditahun 

1986 secara normatif telah diformulasikan oleh Bank "X" 

sebagai "Budaya Kerja" yang terdiri dari 5 pilar dan 8 peri- 

laku pegawai serta 10 perilaku pemimpin. Formulasi budaya 

kerja secara normatif ini yang sudah cukup lama dilaksanakan 

pada kenyataannya telah mengalami perubahan (disempurnakan) 

pada tahun 1994 menjadi 5 pilar dan 12 perilaku pegawai. 

Meskipun budaya kerja ini sudah diakui ada oleh manajemen 

perusahaan dan oleh para pegawai namun diduga masih belum 

sepenuhnya diamalkan oleh para pegawai,hal ini terlihat dari 

masih adanya keluhan-keluhan terhadap pelayanan, baik secara 
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internal (hubungan antar pegawai) maupun secara eksternal 

(hubungan dengan nasabah) sehingga munculah pertanyaan : 

Sudah sejauh mana pegawai menerapkan budaya kerja perusahaan 

B. PERUMUSAN MASALAH 

PT.Bank "X" adalah suatu perusahaan yang mempunyai misi, 

strategi, rencana usaha dan sasaran/tujuan yang telah ditu- 

angkan kedalam rencana kegiatan. Selanjutnya disusun pro- 

gram,sistem,prosedur dan petunjuk, instruksi serta peraturan- 

peraturan yang akan dilaksanakan oleh pegawai. 

Didalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, 

seorang pegawai dapat saja berperilaku bermacam-macam tergan- 

tung apa yang mempengaruhinya. Dapat dibayangkan beragamnya 

perilaku pegawai jika tidak ada budaya perusahaan yang dapat 

membimbing dan mengarahkan pegawai untuk berbuat baik/ 

positif bagi perusahaan. Dalam ha1 ini budaya perusahaan 

merupakan alat pemersatu. Sejalan dengan perkembangan dan 

kemajuan PT.Bank "X" , khususnya dalam rangka go public 

(penjualan sebagian saham kepada masyarakat), dan untuk 

menghadapi era globalisasi mendatang, maka mau tidak mau Bank 

"X" harus lebih mampu bersaing. Salah satu alat yang dapat 

membedakannya dengan perusahaan lain, maka membangun Budaya 

Kerja yang kuat adalah merupakan tuntutannya. Untuk itu 

manajemen perusahaan menganggap perlu menata kembali kebera- 

daan Budaya Kerjanya. Sejauh mana Budaya Kerja PT.Bank "X" 

sejalan dengan Budaya Organisasi Konseptual (Robbins); Dilain 
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pihak dari perj alanannya Budaya Kerj a PT. Bank "X" belum 

pernah diukur sejauh mana penerapannya. Apakah pegawai selalu 

menerapkan 12 Perilaku Pegawai yang menjadi tuntunan bersikap 

dan bertindak didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Untuk pengukurannya diperlukan instrumen dan media yang 

menjadi alat bantu untuk mengetahui apakah budaya perusahaan 

telah diterapkan sehingga perilaku pegawai telah sesuai 

dengan budaya kerja perusahaan. Dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan pengukuran frekuensi penerapan budaya kerja oleh 

pegawai dengan mempergunakan kuesioner terhadap aspek-aspek 

budaya kerja perusahaan (12 perilaku pegawai) dan tidak 

meneliti korelasinya. 

Penulis menghindarkan diri dari penelitian mengenai 

hubungan sebab akibat, karena didalam ilmu-ilmu sosial sangat 

sulit membuktikan hubungan sebab akibat. Banyak sekali fak- 

tor-faktor yang dapat mempengaruhi sesuatu untuk menjadi 

sesuatu. Misalnya di negara barat, peningkatan kinerja 

disebabkan kerja keras, sedangkan di sebagian negara Asia 

kadang-kadang peningkatan kinerja perusahaan bisa saja dica- 

pai melalui kekuatan politik atau relasi tertentu (silsilah) 

dan lainnya, ada keunikan (Djohar 1996). 

Berkenaan dengan ha1 di atas, maka sebagai usaha awal 

penulis memulai untuk meneliti profil dan penerapan budaya 

organisasi, khususnya budaya kerja PT.Bank "X" dan Bagaimana 

penerapan 12 perilaku pegawai di PT.Bank "X" Cabang Cipinang, 

Jakarta. 
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C. TUJUAN GELADIKARYA 

1.Mengidentifikasi Budaya Organisasi yang perlu dikembang- 

kan (konseptual) dan perbandingannya dengan Budaya Kerja 

yang sekarang dicanangkan. 

2.Mengetahui profil penerapan Budaya Kerja di PT.Bank "X" 

Cabang Cipinang Jakarta. 

D. KEGUNAAN/MANFAAT GELADIKARYA 

1.Informasi-informasi yang diperoleh dari hasil peneli- 

tian ini akan diberikan kepada perusahaan sebagai masuk- 

an untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

dimasa mendatang. 

2.Bagi penulis merupakan ajang latihan didalam mengaplika- 

sikan teori yang diperoleh pada keadaan yang sebenarnya. 

3.Geladikarya ini merupakan suatu usaha awal untuk dapat 

dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut. 
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