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ABSTRAK
Kajian tentang Budaya Perusahaan sudah banyak dilakukan. Secara umum, dikatakan
bahwa budaya perusahaan (corporate culture/organizational culture) berkorelasi langsung
dengan kinerja organisasi (organizational performance).
Secara teoriti, budaya
perusahaan dapat mengacu kepada pemahamahan Hofstedian, atau Schein, atau Donovan
dengan konteks pengertian merujuk kepad tata nilai, kebiasaan. Tradisi, artefak, dan
sebagainya. Kinerja organisasi diukur dengan metode Balance scorecard yang mencoba
menyeimbangkan pengukuran kinerja dari perspektif organisasi dan individu. Artikel ini
mencoba mengurai urgensi atau arti penting melakukan kajian tentang budaya perusahaan
kaitannya dengan kinerja psikologis atau kinerja individu dalam perusahaan. Selama ini,
kajian dan penelitian lebih banyak kepada kinerja organisasi.
Kata Kunci: corporate culture, performance, leadership, komunikasi
Pendahuluan
Budaya perusahaan, yang dikenal juga sebagai corporate culture atau
organizational culture, telah lama dipelajari dan diteliti namun tetap relevan untuk dikaji
karena kompleksitas dan kerumitannya (Reilly, 2008). Sementara itu Jarad, Yusof, dan
Nikbin (2010) mengatakan bahwa berdasarkan kajian literatur maupun penelitian
lapangan ditemukan bahwa ada korelasi positif antara budaya perusahaan dengan kinerja
organisasi, termasuk di dalamnya kinerja individu. Alcaraz, Kausel, dan Colon (2012)
mengatakan bahwa budaya perusahaan sejatinya memiliki kontribusi signifikan terhadap
keberlangsungan organisasi, karena budaya perusahaan mengacu kepada tata nilai, pola
pikir, sikap dan perilaku dari individu yang menjadi anggota organisasi.
Oparanma (2010) mengatakan bahwa pada kenyataannya organisasi-organisasi
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eksistensinya, kesinambungan dan tumbuh kembangnya, perlu dengan seksama
memberikan perhatian terhadap budaya organisasi. Perhatian ini perlu karena budaya
organisasi

terkait dengan system kepercayaan, tata nilai, norma dan etika, dari

organisasi tersebut. Donovan (2006) mengatakan bahwa budaya organisasi menjadi
representasi dari proses berkomunikasi, bahasa, pengambilan keputusan, symbol, ceritacerita, legenda, dan praktik kerja sehari-hari dari anggota organisasi. Budaya ini
terbentuk khususnya oleh pengaruh pendiri organisasi, eksekutif dan jajaran manajerial
karena peran mereka dalam pengambilan keputusan dan posisi strategis.
Pada saat yang sama, organisasi berkembang dari masa ke masa, dan mengalami
proses percepatan atau akselerasi dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan
globalisasi. Salah satu pintu masuk globalisasi dan kepemimpinan internasional adalah
port company, shipping and freight forwarding company, karena perusahaan terkait
pelabuhan, terminal, pelayaran dan ekspedisi angkutan laut merupakan pintu penghubung
dan jalur distribusi barang nasional dan internasional. Karena posisi pelabuhan yang
demikian strategis, maka dinamika yang ada menarik untuk diamati terkait dengan
budaya perusahaan, kepemimpinan internasional, komunikasi, kepuasan kerja pegawai,
dan kinerja psikologis pegawai. Chlomoudis dan Pallis (2009) mengatakan bahwa
pelabuhan sebagai zona industry akan berkembang semakin kompleks, dioperasikan 24
jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu, sehingga memiliki pola komunikasi yang
sangat intensif, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja psikologis individu.
Pelabuhan yang bersifat internasional global memiliki implikasi yang sangat kompleks
baik dari sisi sosiologis, psikologis, antropologis, bahkan ilmu politis. Dalam konteks
psikologis, di dalamnya terdapat proses komunikasi, kepemimpinan, pengambilan
keputusan, transfer teknologi dan keilmuan, kreativitas dan inovasi, yang menurut Bhagat
dan Steers (2009), pertemuan budaya yang berbeda dengan pola komunikasi dan tim
manajerial, akan mempengaruhi terhadap motivasi individu, sikap dan perilaku, sehingga
berdampak terhadap kepuasan kerja dan kinerja.
Dengan demikian, tampak bahwa dinamika yang ada menunjukkan bahwa
perusahaan atau organisasi terkait dengan pelabuhan, pelayaran, dan transportasi laut
sangat berkaitan erat dengan globalisasi dan internasionalisasi.
Pada kenyataannya, banyak organisasi yang pada suatu ketika masih bersifat lokal
nasional, pada suatu ketika lainnya akan mengalami proses global yakni privatisasi, yang
akan banyak mengubah banyak variabel di dalam organisasi tersebut. Privatisasi di sini
tidak sekedar bermakna bahwa status kepemilikan berubah dari 100% saham dikuasai

pemerintah (government), menjadi sebagian atau seluruh milik swasta global, namun juga
berdampak terhadap konsekuensi logis perubahan pola kepemimpinan, budaya
organisasi, pola komunikasi, kepuasan kerja, dan akhirnya berpengaruh terhadap kinerja
pegawai.
Perbedaan nilai (value) global, budaya kerja, pola kepemimpinan, pola
komunikasi, akan dapat mempengaruhi kepuasan kerja pegawai yang pada akhirnya akan
berdampak pula terhadap kinerja seluruh pegawai.Schneider (2000; Ostroff, Kinicki, dan
Tamkins, 2003) mengatakan bahwa fenomena perubahan organisasi terkait dengan
kepemimpinan, motivasi, budaya organisasi dan iklim organisasi, yang bermuara kepada
kehidupan psikologis individu maupun organisasi.
Budaya organisasi dan iklim baik dalam konteks individu maupun kelompok,
sangat nyata berkaitan dengan masalah psikologi industry dan organisasi termasuk di
dalamnya turn over (keluar masuknya pegawai), job satisfaction (kepuasan kerja), job
performance (kinerja pegawai), safety (keselamatan), customer satisfaction (kepuasan
pelanggan), service quality (mutu layanan), dan financial performance (kinerja keuangn).
Dalam konteks budaya organisasi dan kinerja korporat, globalisasi internasional
yang membawa budaya baru bagi Negara tertentu pada kenyataannya dapat
meningkatkan kinerja bisnis (business performance) seperti inovasi, customer focus,
adaptability to change, dan organizational learning, termasuk di dalamnya dapat
mempengaruhi kinerja pegawai (job performance), keikatan pegawai (employee
engagement), loyalitas dan retensi (Perrin, 2007; Roach, 2006; Smith, 2005, dalam
Reilly, 2008).
Supangat (2011) mengatakan bahwa organisasi yang maju, baik local nasional
maupun global, adalah organisasi yang mampu meletakkan unsur-unsur dalam siklus
organisasi yang efektif (organizational effectiveness cycle) secara tepat dan proporsional,
antara lain stakeholder (pemangku kepentingan), misi visi nilai-nilai perusahaan (MVN),
manusia, strategi, system yang esensial, budaya organisasi, dan hasil.
Lebih lanjut, organisasi yang efektif adalah organisasi yang memiliki kinerja
pegawai yang prima (job performance), kepuasan kerja yang memadai (job satisfaction),
yang dalam konteks ini didukung oleh adanya pola komunikasi, kepemimpinan
(leadership), dan budaya perusahaan (corporate culture).

Prinsip-prinsip yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi
yang efektif tersebut adalah kombinasi antara manusia (human capital) dan sistem yang
esensial. Sistem yang esensial sendiri adalah identik dengan beberapa system yang
digunakan dalam organisasi, misalnya struktur organisasi, performance management
system, reward & punishment system, information technology, dan lain sebagainya.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah entitas bisnis yang 100 persen
sahamnya dimiliki Pemerintah. Lebih dari itu, pada dasarnya BUMN mempunyai fungsi
ganda, yang fungsi social (public service obligation), sekaligus fungsi komersial
(mengejar laba atau keuntungan). Fungsi ini didasarkan pada asumsi bahwa sebagai
bagian dari penguasaan sektor ekonomi produktif negara, maka BUMN diwajibkan untuk
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara.
Pada sisi lain, pada periode tahun 1997 – 1998, telah diprogramkan pemerintah
proses privatisasi dengan cara melakukan spin off, atau lazim juga disebut sebagai spinoff
atau pemisahan induk perusahaan dengan sub atau bagian sektor tertentu, dan menjual
sahamnya kepada investor dalam negeri maupun asing.
Dalam perkembangannya, PT Pelindo III (Persero) juga mengemban amanah
Negara untuk melakukan spinoff atau pemisahan perusahaan dari induknya, terhadap
salah satu unit aktivitasnya, yakni Terminal Petikemas Surabaya (TPS). Pada akhirnya,
pada tahun 1998 telah berhasil dieksekusi pelaksanaan privatisasi, sehingga berdirilah PT
Terminal Petikemas Surabaya, lazim dikenal sebagai PT TPS Surabaya.
Kepemilikan sahamnya 51 % untuk PT Pelindo III (Persero), sehingga mayoritas
masih dikuasai oleh Negara. Sementara itu, 49% sahamnya berhasil dibeli oleh P&O
Australia, yang pada tahun 2007/2008 dibeli lagi oleh Dubai World Port. Proses spinoff
ini tentu saja terkait dengan konteks manajemen strategic dan psikologi industry
organisasi, dimana terdapat proses pengambilan keputusan yang cukup berani, dan proses
strategi kebijakan yang menyangkut tidak sekedar hubungan g to g (government to
government), namun juga berdampak pada business to business.
Dari perspektif politik kepemerintahan, privatisasi tersebut adalah konsekuensi
logis pembinaan ekonomi nasional pasca krisis sebagai bagian dari hubungan pemerintah

Indonesia dengan Badan Moneter International (IMF). Perspektif ini tidak dalam wilayah
kajian manajemen, mengingat lebih beraroma politis.
Dari perspektif manajemen strategic, konteksnya dengan proses pengambilan
keputusan manajerial, manajemen pasca krisis, visi misi jangka panjang, tingkat revenue
dan profitabilitas, corporate culture, dan konteks manajemen strategic lainnya, ini
menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh spinoff yang telah dilaksanakan.
Vinzant & Vinzant (dalam Jurnal of management history Vol. 5 No. 8 Tahun
1999, strategic spin offs of the Deming approach, pp 516-531) mengatakan bahwa
perkembangan dua dekade perubahan perusahaan, dapat dicermati dalam perspektif
manajemen strategic untuk melihat bagaimana perkembangan, kemajuan, kualitas (mutu),
dan dinamika perubahan.
Dalam perspektif psikologi industry dan organisasi, setiap perubahan

akan

menimbulkan situasi ketidaknyamanan pada tahap awalnya, dan dapat berkembang
menuju kenyamanan pada proses berikutnya. Dengan kata lain, perubahan dapat
menimbulkan situasi negatif, dan dapat pula positif. Dapat meningkatkan kinerja,
kepuasan, atau dapat pula proses sebaliknya. Jackson dan Joshi (2001) mengatakan
bahwa dalam organisasi yang berkaitan dengan dunia global, tim kerja yang bernuansa
multinasional perlu memahami bagaimana keragaman internasional mempengaruhi
komunikasi, pengambilan keputusan, dan dinamika kepemimpinan sehingga akan
tercapai organisasi internasional yang efektif.
Dari aspek komunikasi, perbedaan budaya akan meningkatkan 5 (lima) fase
komunikasi yakni encoding, sending, receiving, decoding, dan feedback. Nilai-nilai
budaya, kolektivitas, peningkatan empati dan emosi dalam komunikasi lintas budaya,
diyakini akan meningkatkan alih ilmu pengetahuan.
Dari aspek proses pengambilan keputusan, perbedaan budaya global yang saling
berinteraksi akan meningkatkan kemampuan manajemen dalam 3 (tiga aspek) proses
pengambilan keputusan, yakni the definition of problems (pendefinisian masalah), the
sharing of information (berbagi informasi), dan conflict

or consensus /konflik atau

konsensus (Ilgen, LePine, dan Holllenbeck, dalam Jackson dan Joshi, 2001).
Dari aspek kepemimpinan, kepemimpinan global internasional memiliki
tantangan tersendiri karena manajemen dituntut untuk mengelola banyak perbedaan

budaya yang unik pada setiap kebangsaan. Kepemimpinan yang efektif akan mampu
mengelola ini sehingga berpengaruh kepada kinerja dan motivasi. Lebih dari itu, Jurnal
Internasional mengenai distribusi dan manajemen logistic (International journal of
physical distribution & logistics management Vol. 27 Number 2, 1997, page: 74)
menyatakan bahwa bisnis terkait dengan supply chain management, logistics dan freight
forwarder, adalah bagian dari jaringan utama penggerak ekonomi internasional yang
secara strategic berpengaruh terhadap perekonomian negara maupun masyarakat secara
langsung.
Sementara itu, Pollard and Hotho (2006) menegaskan bahwa situasi krisis
memerlukan perencanaan strategic sebagai langkah antisipasi, dengan kata lain
perencanaan strategis akan dapat mengantisipasi situasi krisis yang terjadi karena pada
awalnya beragam situasi telah diskenariokan, atau kemungkinan-kemungkinannya,
sehingga situasi krisis tersulit pun dapat dilakukan antisipasi.
Untuk itu, perlu dikaji kaitannya antara individu (manusia), sistem dalam
perusahaan, dan kaitannya dengan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Apalagi pada
perusahaan yang memiliki pola manajemen campuran, yakni dipimpin oleh manajer dari
“pribumi”, dan manajer dengan kualifikasi “ekspatriat” atau asing. Proses privatisasi
yang menimbulkan banyak perubahan pada pola komunikasi, kepemimpinan, dan budaya
perusahaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998/1999, kiranya perlu dikaji
bagaimana perubahan yang ada saat ini, utamanya dikaitkan dengan kinerja pegawai dan
kepuasan pegawai.
Gibson (2005) mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah bidang kajian yang
multiple approach dari sisi keilmuan, antara lain psikologi umum, psikologi sosial,
sosiologi, manajemen, dan antropologi. Pendekatan yang cukup kompleks ini pada
prinsipnya akan difokuskan pada kajian-kajian apakah perilaku individu akan
dipengaruhi oleh struktur dan sistem dalam organisasi. Lebih dari itu,

juga perlu

diketahui bagaimana dinamika interaksi antara ketiga variabel utama dalam perilaku
organisasi, yakni individu itu sendiri, kelompok yang merupakan kumpulan individu, dan
struktur yang menunjukkan posisi individu dalam organisasi.
Robbins (2007) mengatakan bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai
individu di dalam organisasi, akan meningkatkan efketivitas pencapaian tujuan

organisasi. Pemahaman ini menjadi penting karena individu atau SDM lah yang menjadi
motor penggerak organisasi. Bhagat dan Steers (2009) mengatakan bahwa ada
keterkaitan antara kinerja, kepemimpinan, motivasi, inovasi, dan budaya organisasi.
Perilaku organisasi yang diakibatkan dari proses merger, akuisisi, privatisasi, akan
membawa pengaruh kepada transfer pengetahuan, proses kreativitas, inovasi, dan
kepemimpinan. Kepemimpinan ini akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku
individu dalam organisasi. Dinamika konflik dan resolusi akan berpengaruh terhadap
kinerja. Situasi organisasi ini juga akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja
Dengan demikian, salah satu penyebab naik turunnya adalah budaya organisasi
yang terkait dengan kepemimpinan, komunikasi, kepuasan kerja, dan pada akhirnya akan
berpengaruh terhadap kinerja.

Dengan demikian, penelitian disertasi ini masih relevan

untuk dilakukan mengingat kinerja dipengaruhi oleh banyak factor dan kondisi
kontekstual permasalahan ini penting untuk dilakukan sebagai bahan masukan bagi
pemerintah terkait dengan kinerja pegawai yang dikaitkan dengan budaya orgnisasi,
kepemimpinan, komunikasi, dan kepuasan kerja.
Penelitian ini juga menjadi penting karena Kraus dan Wilson (2012) mengatakan
bahwa pengembangan kepemimpinan berkorelasi dengan sukses organisasi, termasuk
adanya budaya organisasi. Untuk itu, beberapa objek penelitian dalam perilaku organisasi
banyak terkait dengan manusia, sistem dan kelompok, misalnya masalah produktivitas,
absensi atau ketidakhadiran bekerja, turnover atau keluar masuknya pekerja akibat
mengundurkan diri atau pensiun alami, kepuasan kerja (job satisfaction), perilaku yang
menyimpang (deviant behavior), kepemimpinan, pola komunikasi, dan perilaku individu
dalam organisasi lainnya, yang pada akhirnya akan tercermin dari kinerja pegawai.
Kinerja pegawai yang dimaksud di sini adalah keseluruhan dari keseluruhan nilai
organisasi yang tampak pada perilaku tertentu dalam periode tertentu (Motowidlo, 1997;:
Weiner, 2003). Hal yang cukup penting dalam pemahaman Motowidlo (1997, dalam
Weiner dkk, 2003) adalah;
(a)

Performance atau kinerja adalah terkait dengan perilaku. Keterkaitan ini utamanya
dengan agregasi dari banyak hal perilaku, yang dapat tampak pada periode tertentu.

(b)

Selain itu, kinerja terkait dengan perilaku, dan perilaku ini juga nilai yang menjadi
refleksi dari organisasi tersebut.

(c)

Dengan demikian, konstrak dari variabel ini akan dapat membedakan antar individu
yang pada kenyataannya memang berbeda, dan perilaku dari individu yang sama
namun pada periode waktu tertentu.
Newtons (1973; Newton, Engquist & Bois, 1977; Motowidlo, 1997, dalam

Winner, 2003) menjelaskan mengapa ini penting? Karena sebenarnya antara perilaku,
kinerja dan hasil

adalah bukan hal yang sama. Perilaku adalah apa yang individu

lakukan. Kinerja adalah nilai organisasi yang diharapkan agar dilakukan dalam bentuk
perilaku oleh individu. Sedangkan hasil adalah kondisi yang ada dari proses perilaku dan
kinerja.
Konteks psikologi menurut Weiner (2003) bahwa untuk memahami kinerja maka
diperlukan pemahaman mengenai perilaku.
Weiner (2003) menjelaskan bahwa kinerja dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yakni;
(1)

Faktor latar belakang individual

Antara lain kemampuan dan keahlian, status sosial ekonomi, dan demografi.
(2)

Faktor psikologis

Antara lain persepsi, sikap kerja (attitude), kepribadian (personality), pembelajaran, dan
motivasi.
(3)

Faktor organisasi

Antara lain kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan desain organisasi.
Davison an Fitz-ens (2002) mengatakan bahwa kinerja individu, baik yang
bersifat finansial, psikologis, maupun kaitannya dengan pencapaian visi misi korporat
sangat dipengaruhi dari tata nilai perusahaan yang tercermin dari budaya yang ada, juga
erat kaitannya dengan faktor kepemimpinan dan pola komunikasi. Sementara itu
Shahzad, dkk (2012) mengatakan bahwa kinerja organisasi dan kinerja karyawan juga
dipengaruhi oleh budaya organisasi, yang setelah dilakukan kajian teoritis ditemukan
bahwa di dalam budaya organisasi ada unsure budaya yang kuat dan lemah, sangat
tergantung dari pola kepemimpinan dan manajerial

dalam melakukan penyamaan

persepsi terhadap karyawan terhadap arti penting budaya organisasi untuk bersama-sama
mencapai misi visi perusahaan. Konteks individu dalam perusahaan dengan kinerja
prima, memiliki kepercayaan diri yang memadai, keberanian mengambil keputusan dan

bertindak secara cepat dan tepat, adalah beberapa ciri kinerja individu yang dipengaruhi
oleh budaya organisasi yang kuat.
Gallagher (2008) melakukan penelitian sepanjang tahun 1990 dan 2007 terhadap
hasil riset terhadap 7600 unit bisnis kecil dan perusahaan, dan menemukan fakta bahwa
memang kenyataannya kinerja organisasi akan ditopang oleh kinerja individu, dan ini
dipengaruhi oleh adanya budaya perusahaan yang kuat. Adanya ragam perbedaan
individu sebelum memasuki organisasi, menuntut adanya kesamaan persepsi, sistem nilai,
dan budaya yang akan berpengaruh terhadap pencapaian bersama misi visi perusahan.
Penelitian tentang kinerja individu dan organisasi dalam kaitannya dengan budaya
organisasi ini telah lama diteliti oleh Forehand dan Von Gilmer (1964), Hofstede (1980),
Schein (1990), Kotter dan Heskett (1992)Hodgettts and Luthans (2003), Dasanayaka dan
Mahakalanda (2008) dan Shahzad, dkk (2012), namun belum secara khusus melihat
bagaimana kaitannya dengan adanya perbedaan mendasar nilai dan budaya, bahkan
kepemimpinan dan pola komunikasi dalam perusahaan tersebut, bila di dalamnya ada
unsur asing dan local, nilai global dan regional, yang secara fisik tampil dalam struktur
manajerial campuran pada perusahaan privatisasi.
Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk dilakukan karena keunikannya
bahwa dilakukan terhadap perusahaan privatisasi, dengan variabel yang sebagian telah
diteliti, namun ada yang belum digali utamanya tentang kinerja psikologis pegawai pasca
privatisasi.

Penelitian Terdahulu
1. Penelitian dari Jenabi (2012) menyatakan bahwa hasil penelitian kualitatif terhadap
450 tenaga kerja asing di Dubai menunjukan bahwa untuk mencapai kinerja yang
maksimal pada karyawan asing, diperlukan pemahaman terhadap budaya organisasi,
karena pemahaman ini akan meningkatkan komunikasi, adaptasi kepemimpinan, dan
efektivitas manajerial.
Penelitian ini lebih terfokus kepada pekerja asing yang berada di Dubai, sementara
rancangan penelitian disertasi ini lebih fokus kepada pekerja lokal (Indonesia) yang
berada dalam manajemen campuran antara asing dan Indonesia.

2. Penelitian Lunenberg (2011) mengatakan bahwa budaya perusahaan memiliki
pengaruh yang sangat kuat terhadap kepemimpinan. Budaya organisasi merupakan
kumpulan system kepercayaan (belief), nilai-nilai (values), dan norma yang pada
akhirnya akan mempengaruhi anggota organisasi tentang apa yang dirasakan,
dipikirkan, dan dipunyai sebagai identitas bersama. Pada suatu ketika, organisasi
dapat merasa bahwa budaya perlu untuk diubah, sehingga organisasi dapat
meningkatkan efektivitas dan pencapaian visi misi organisasi.
Lunenberg (2011) mengatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap sikap
(attitude) dn perilaku (behavior) dari anggot organisasi.
Dengan demikian, akibat pengaruh ini, budaya organisasi yang memiliki pola
kepemimpinan, komunikasi, dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja
pegawai. Dalam konteks psikologi, ada perubahan sikap dan perilaku terkait dengan
perubahan budaya organisasi. Bila ada proses privatisasi global yang berimplikasi
terhadap perubahan budaya, maka ini juga akan berdampak pada perubahan sikap
dan perilaku.
Penelitian ini masih berkutat masalah konteks sikap dan perilaku, sementara
rancangan penelitian disertasi ini akan mencoba mencari keterkaitan yang lebih jauh
antara budaya perusahan, pola komunikasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, dan
kinerja psikologis pegawai.

Dengan demikian, ada perbedaan antara rancangan

penelitian disertasi ini dengan penelitian terdahulu.
3. Penelitian dari Ogbonna dan Harris (2000) menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi
oleh pola kepemimpinan dengan variabel mediatornya adalah budaya organisasi.
Kemampuan manajer untuk memahami dan bekerja dalam budaya tertentu, menjadi
salah satu predictor adanya efektivitas kepemimpinan.

Gambar: Skema penelitian Ogbonn dan Harris, 2000

Penelitian tersebut lebih fokus kepada kinerja organisasi, sementara rancangan penelitian
disertasi ini lebih mengutamakan kinerja psikologis atau kinerja individu pegawai.
Demikian juga, bahwa penelitian tersebut mengemukakan dinamika budaya perusahaan
itu sendiri, sementara rancangan penelitian disertasi ini lebih fokus kepada dinamika
hubungan variabel, tidak sekedar kepada budaya perusahaan.
4.

Penelitian dari Shazad, Luqman, Khan dan Shabbir (2012) tentang Impact of
Organizational Culture on Organizational Performance: An Overview, juga
menekankan kepada pengukuran dan pendefinisian dari budaya organisasi dan
dampaknya kepada kinerja organisasi itu sendiri. Para peneliti tersebut mengatakan
bahwa para manajer dan pemimpin perusahaan perlu untuk mengembangkan
budaya yang kuat dari organisasi untuk meningkatkan kinerja baik individu
maupun organisasi.

Perbedaan dengan rancangan penelitian ini adalah bahwa penelitian tersebut bersifat
telaah atas penelitian yang pernah ada, sementara rancangan penelitian ini lebih kepada
penelitian lapangan untuk mengembangkan model budaya perusahaan yang mampu
meningkatkan kinerja psikologis pegawai atau karyawan.

Dimensi Originalitas Penelitin dan Urgensinya

Penelitian ini tidak termasuk penelitian yang sama sekali baru, namun memiliki dimensi
kebaruan dan keaslian dengan keterangan sebagai berikut ini.
1. Di Indonesia penelitian kinerja dan budaya organisasi lebih sering berfokus kepada
kinerja organisasi secara makro sosial, sementara penelitian ini akan difokuskan
kepada kinerja psikologis pegawai yang tampak dalam perubahan sikap dan perilaku
paska adanya quasi eksperimental penelitian yakni proses privatisasi.
Privatisasi sendiri pada kenyataannya ada yang merujuk pada kepemilikan swasta,
namun secara umum mengandung pengertian kepemilikan asing terhadap asset
nasional, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana yang
terjadi pada perusahaan, khususnya BUMN, setelah privatisasi dengan kacamata
variabel penelitian disertasi ini.
2. Momentum perubahan global yakni perubahan kiblat ekonomi dari Eropa Amerika
ke Asia China Korea Jepang India termasuk Indonesia, sehingga penelitian mengenai
kinerja individu yang dipengaruhi oleh pola kepemimpinan, budaya organisasi
sebagai bagian dari dampak budaya global, menjadi penting mengingat posisi
Indonesia semakin diperhitungkan dalam perekonomian dunia. Risikonya adalah
perlunya melakukan penelitian yang dapat melihat Internasional leadership seperti
apa yang mempengaruhi kinerja, dan bagaimana mengembangkannya untuk
kemajuan organisasi industri Indonesia.
3. PT Pelindo III (Persero) adalah perusahaan yang berkembang secara global, dan
selalu berpotensi untuk dipengaruhi budaya organisasi Internasional. Realitas
sekarang juga telah ada anak perusahaan yang sahamnya dimiliki asing, sehingga
perlu dilakukan penelitian apakah budaya organisasi yang ada berbeda dengan
budaya organisasi perusahaan induk, bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja, dan
langkah apa yang akhirnya dapat direkomendasikan sehubungan dengan temuan
penelitian ini.
4. Berdasarkan telaah teoritis, penelitian tentang budaya perusahaan dan kinerja selalu
relevan, dan rancangan penelitian disertasi ini memiliki originalitas karena
karakteristik unik penelitian, antara lain;

4.1. Budaya Organisasi yang diteliti bukanlah budaya organisasi pada umumnya,
melainkan budaya organisasi kepelabuhanan yang secara geografis menjadi
media yang sangat rentan terhadap perubahan budaya melalui interaksi global.
4.2. Kepemimpinan yang diteliti bukanlah kepemimpinan pada umumnya, melainkan
kepemimpinan internasional dimana ada model kepemimpinan asing dengan
anak buah local, sementara pola kepemilikan perusahaan juga merupakan
kombinasi antara kepemilikan local oleh Negara, dan asing sebagai buah dari
proses privatisasi.
4.3. Kepuasan Kerja yang diteliti bukan sekedar kepuasan kerja pada umumnya,
namun ada respon sikap dan perilaku terhadap pola komunikasi, kepemimpinan,
dan budaya perusahaan yang di dalamnya memiliki corak global dan local.
4.4. Pola komunikasi juga tidak sekedar komunikasi dengan tata nilai dan bahasa
yang seragam, melainkan percampuran antara asing dan lokal.

MODEL PENELITIAN YANG DITAWARKAN
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Gambar: Model Penelitian, Nugroho Dwi Priyohadi, 2012
Penutup
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Artikel ini hanya mengajukan arti penting penelitian di bidang budaya organisasi dan
kinerja.

Penelitian

dapat

dirancang

dengan

secara

lebih

sistematis

dengan

mempertimbangkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja. Dengan demikian, dari
uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang budaya organisasi dan kinerja
individu memang layak untuk diteliti.
Saran bagi para peneliti, agar model organisasi lebih dicermati antara organisasi profit
atau non profit, dan organisasi local atau global. Ini disebabkan karakteristik akan
mempengaruhi terhadap kepemimpinan, pola komunikasi, kepuasan kerja, dan akhirnya
pada kinerja.
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