
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1 Teknologi Informasi 

Istilah Teknologi Informasi (TI) mulai populer pada 1970-an di Indonesia. 

Menurut kamus Oxford, Teknologi Informasi adalah studi penggunaan peralatan 

elektronika terutama komputer untuk menyimpan, menganalisa, mendistribusikan 

informasi, termasuk gambar, kata, bilangan, angka dan lain sebagainya. Menurut 

Alter, TI mencakup hardware maupun Software untuk melaksanakan sejumlah 

tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, 

mengambil, memanipulasi dan menampilkan data (Kadir, 2002). 

2.1.1 Fungsi Teknologi Informasi 

Fungsi Teknologi Informasi dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Fungsi Teknologi Informasi 

(Sumber: Chatab, 2007) 

1. Capture 

Proses penyusunan record aktivitas yang terperinci. 

2. Processing  

Proses mengubah, menganalisa, menghitung dan mengumpulkan semua 

bentuk data atau informasi. 

a. Pengolahan data. 

b. Pengolahan informasi. 

c. Pengolahan kata. 
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d. Pengolahan gambar. 

e. Pengolahan suara. 

3. Generation 

 Proses yang mengorganisir infomasi kedalam bentuk yang bermanfaat, 

apakah sebagai angka-angka, teks, bunyi atau gambar visual. 

4. Storage dan Retrival 

Storage adalah proses komputer penguat informasi untuk pengguna masa 

depan. Retrival adalah proses dimana penempatan komputer dan 

menyimpan salinan data atau informasi untuk pengolahan lebih lanjut atau 

untuk ditransmisikan ke pengguna lain. 

5. Transmission 

Proses komputer mendistribusikan informasi melalui jaringan komunikasi. 

a. E-mail. 

b. Voice Mail. 

2.1.2 Keuntungan Teknologi Informasi 

Salah satu keuntungan utama TI adalah bahwa perusahaan sekarang 

mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan cepat untuk semua 

organisasi, nasional dan bentuk internasional. Dengan kemampuan penemuan 

baru ini, tiap-tiap perusahaan mempunyai kesempatan untuk membuat proses 

manajemen mereka lebih efektif dan efisien. Namun, sangat disayangkan banyak 

bisnis yang tidak mempunyai keahlian atau kecendrungan budaya untuk membuat 

perubahan yang diperlukan. Hal ini merupakan suatu tantangan utama untuk 

menyesuaikan manajemen dan proses pendukung untuk bisa menerima seiring 

perubahan TI (Simarmata, 2006). 

2.1.3 Kecendrungan Strategi Penerapan Teknologi Informasi 

Menurut O’Brien Teknologi informasi sering digunakan untuk membentuk 

strategi menuju keunggulan kompetitif, antara lain:  

1. Strategi Biaya 

Meminimalisir biaya, memberikan harga lebih murah, menurunkan biaya 

dan meningkatkan persaingan terhadap industri. 
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2. Strategi Diferensiasi 

Mengembangkan cara-cara yang berbeda dalam produksi atau jasa yang 

dihasilkan oleh pesaing sehingga meningkakan minat dan daya tarik serta 

manfaat yang unik. 

3. Strategi Inovasi 

Memberikan perubahan yang radikal dalam bisnis sehingga menyebabkan 

pola-pola perubahan yang mendasar pada proses bisnis. 

4. Strategi Pertumbuhan 

Mengembangkan kapasitas produksi secara signifikan, melakukan 

ekspansi global, diferensiasi produk/jasa baru atau berintegrasi kedalam 

sistem yang menyeluruh. 

5. Strategi Aliansi 

Membentuk hubungan aliansi bisnis baru dengan pelanggan, pemasok, 

pesaing, maupun konsultan. 

2.2 e-Government 

e-Government adalah penggunaan TI yang dapat meningkatkan hubungan 

antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Pengguna Teknologi Informasi ini 

kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti Government to Citizen 

(GTC), Government to Bussiness (GTB), Government to Employees (GTE) dan 

Government to Goverments (GTG)  (Raharjo, 2002). 

Kementerian Komunikasi dan Informasi, berpendapat bahwa: “e-

Government adalah aplikasi TI yang berbasis internet dan perangkat lainnya yang 

dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah 

kepada masyarakat, mitra bisnisnya dan lembaga-lembaga lainnya secara Online”. 

Inisiatif e-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui intruksi 

presiden no. 6/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telekomunikasi, media dan 

Informatika (Telematika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus 

menggunakan teknologi Telematika untuk mendukung good governance dan 

mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, e-Government wajib 

diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda dikantor-kantor pemerintahan. 
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Menurut Inpres no. 3/2003 tentang kebijakan dan strategi nasional 

pengembangan e-Government: “Pengembangan e-Government merupakan upaya 

untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 

Menurut (Raharjo, 2002) e-Government terdiri atas hubungan digital 

antara GTC, GTB, GTE dan GTG. 

1. GTC  

Pada GTC, pemerintah membangun dan menerapkan TI dengan tujuan 

untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Tujuan utama dari 

aplikasi e-Government  GTC adalah untuk mendekatkan pemerintah 

dengan masyarakat melalui berbagai kanal akses, sehingga masyarakat 

dapat menjangkau pemerintah dengan mudah untuk pemenuhan berbagai 

kebutuhan pelayanan. 

2. GTB  

Salah satu tugas dari sebuah pemerintahan adalah membentuk lingkungan 

bisnis yang kondusif agar roda perekonomian negara dapat berjalan lancar. 

Tujuan utama dari GTB adalah pemerintah dapat menggunakan teknologi 

untuk memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan kegiatan bisnis. 

Dalam GTB, pemerintah menyediakan layanan-layanan bisnis dan pelaku 

bisnis menjual produk atau layanan kepada pemerintah. Penerapan GTB 

antara lain adalah e-procurement, manajemen pajak online dan e-auctions. 

3. GTE  

GTE bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para 

pegawai pemerintah yang bekerja di institusi-institusi sebagai pelayan 

masyarakat. GTE merupakan cara yang efektif untuk menyediakan e-

learning bagi pegawai dan memungkinkan pegawai untuk mengakses 

informasi-informasi yang berhubungan dengan peraturan, pelatihan dan 

hak-hak sipil. GTE juga menyediakan perangkat lunak untuk mengatur 

informasi dan daftar pegawai. 
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4. GTG 

GTG merupakan interaksi digital antar organisasi, departemen dan otoritas 

pemerintahan. Sistem GTG meliputi integrasi sistem informasi antar 

departemen atau organisasi pemerintah dalam satu negara dan interaksi 

dengan pemerintah negara lain. Kebutuhan untuk berinteraksi antar 

pemerintah tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan 

diplomasi, tetapi juga memperlancar kerjasama antar negara dan antar 

entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan 

administrasi perdagangan, proses-proses politik, hubungan sosial dan 

budaya, dan lain sebagainya. 

Tampilan Website e-Government pada Kesbangpol Provinsi Riau dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Tampilan Menu GTG 

(Sumber: www.Riau.go.id, 2016) 
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Gambar 2.3 Tampilan Menu GTC 

(Sumber: www.Riau.go.id, 2016) 

2.3  e-Office 

Electronic Office (e-Office) adalah suatu sistem yang berhubungan dengan 

administrasi, secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi 

dimana data, informasi, dan komunikasi dibuat melalui Telematika. e-Office 

merupakan software dan digunakan untuk mengatur pola pekerjaan yang sudah 

atau akan dilakukan oleh pegawai, menyimpan, dan mengontrol konten-konten 

yang ada didalam suatu organisasi secara elektronik. e-Office merupakan aplikasi 

perkantoran yang mengganti proses administrasi berbasis manual ke proses 

berbasis elektronis dengan memanfaatkan fasilitas Local Area Network (LAN), 

maupun jaringan internet. Electronic dalam e-Office dapat berarti bahwa semua 

pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran dikerjakan secara 

elektronis dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi. 

Dengan perkembangan TI saat ini, jaringan broadband berkecepatan tinggi dan 
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internet, maka perkantoran telah menjadi elektronis secara elektronik. Pekerjaan 

kantor yang selama beberapa dekade dilakukan secara manual telah berubah 

menjadi elektronik. Tampilan e-Office dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Tampilan Login e-Office 

(Sumber: https://e-office.riau.go.id, 2016) 

 

2.3.1 Sistem Kerja e-Office 

Freuhling dan Rosemary mendefinisikan sistem cara kerja e-Office dalam 

lima bagian, yaitu: 

1. Input 

Terdapat tiga kategori yang terletak dalam proses input, yaitu data dalam 

bentuk audio, visual dan audiovisual, media yang berupa e-Mail dan 

online information, serta perangkat keras untuk memasukkan data, seperti 

scanner. 

2. Process 

Sumber informasi yang telah dimasukkan melalui input, kemudian akan 

diolah melalui aplikasi yang terdapat didalam komputer. Pengolahan 

sumber informasi tersebut dapat berupa memanipulasi data, mengkalkulasi 

data, atau mengedit gambar.  
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3. Storage 

Data yang telah diolah, kemudian disimpan dalam penyimpanan virtual 

untuk menjaga agar data tersebut tidak hilang dan bisa dipakai lagi 

dikemudian hari. 

4. Output 

Setelah data diolah dan disimpan, maka proses berikutnya adalah output. 

Bentuk dari output berupa hard copy dan soft copy. 

5. Distribution  

Data yang melewati proses output, kemudian didistribusikan ke seluruh 

pengguna e-Office. Penditribusian lebih fokus dengan cara local electronic 

distribution, yaitu mendistribusikan data yang telah diolah dengan cara 

posting data melalui web, distribusi kemasing-masing akun pengguna e-

Office. 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi e-Office  

Faktor yang dapat mempengaruhi e-Office dalam suatu organisasi 

(Prayudha, 2012) yaitu: 

1. Infrastruktur TI. Bahwa infrastruktur TI memberikan pondasi dasar bagi 

kapasitas TI yang digunakan untuk membangun aplikasi bisnis dan 

biasanya dikelola oleh kelompok sistem informasi. 

2. Skill dan Sumber Daya Manusia (SDM). Skill dan SDM adalah sumber 

daya yang dimiliki oleh setiap individu berupa fisik, mental (semangat, 

kepiawaian, moral, kepribadian, kecerdasan, perilaku, dan pengalaman), 

dan skill (hard skill dan soft skill). Organisasi yang unggul dalam bersaing 

tidak lepas dari faktor SDM yang baik, strategi yang mapan, dan suasana 

organisasi kondusif. Tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam 

dekade mendatang mengharuskan organisasi berkonsentrasi kepada 

masalah SDM. Tantangan tersebut adalah globalisasi, memenuhi 

kebutuhan stakeholder, dan sistem kerja yang semakin canggih. 

3. Keamanan Sistem. Masalah keamanan sistem merupakan salah satu aspek 

penting dari sebuah sistem informasi. Masalah keamanan ini sering kali 

kurang mendapat perhatian dari pada pemilik dan pengelola sistem 
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informasi. Seringkali masalah keamanan berada diurutan kedua, bahkan di 

urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Apabila 

menganggu performance dari sistem, seringkali keamanan sistem 

dikurangi atau ditiadakan. 

4. Internal Organisasi. Lingkungan internal adalah kejadian dan 

kecendrungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen, 

karyawan, dan budaya organisasi. Organisasi sesuai konsep masa kini 

merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas dan 

kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk posisi 

tertentu. 

5. Sosial dan budaya organisasi. Definisi budaya organisasi menurut 

Cameron dan Quinn ialah suatu perekat sosial yang ada dalam organisasi, 

mengandung nilai, kebiasaan, kepercayaan yang mencirikan karakteristik 

organisasi dan seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi menjadi titik 

tekan dalam melakukan perubahan organisasi. 

2.3.3 Pengguna e-Office 

Pengguna e-Office ini terdiri dari empat jenis pengguna diantaranya yaitu: 

1. Administrator, yaitu pengguna yang memiliki akses untuk mengelola data 

anggota atau pengguna yang lainnya. 

2. Operator, yaitu pengguna yang memiliki akses untuk melakukan masukan 

naskah surat, menyampaikan surat dan menerima disposisi. 

3. Pejabat Pimpinan/atasan, yaitu pengguna yang memiliki akses sebagai 

penerima surat maupun disposisi dari pimpinan diatasnya sekaligus 

membalas disposisi tersebut dan juga mendisposisikan surat kepada 

pimpinan bawahannya maupun kepada staff yang memiliki akun. 

4. Staff, yaitu pengguna yang yang memiliki akun dan diberikan wewenang 

untuk menerima disposisi dan membalas disposisi surat dari pimpinan. 
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2.3.4 Manfaat e-Office 

Adapun Manfaat dari e-Office adalah: 

1. Menyediakan kemudahan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi 

pekerjaan diinternal. 

2. Menyediakan fasilitas untuk menampilkan berita internal, pengumuman, 

artikel dan kebijakan yang terintegrasi dengan website pusat. 

3. Menyediakan fasilitas untuk mempermudah pembuatan dan pengiriman 

undangan dan memo dinas. 

4. Menyediakan fasilitas untuk pengiriman e-Mail yang terintegrasi dengan 

mail server. 

5. Meningkatkan efisiensi kerja dengan penerapan  Online Document 

yang  mendukung konsep paperless. 

6. Mampu berfungsi sebagai media center yang dapat di kelola dengan 

mudah untuk menyimpan data sebagai berikut: Laporan Litbang, standar 

pedoman manual, jurnal, makalah. media (audio, video dan gallery) dan 

Software (update antivirus dan driver). 

7. Menyediakan fasilitas forum sebagai media silaturahmi dan koordinasi 

yang dapat meningkatkan suasana kondusif dan kekeluargaan di 

lingkungan internal kantor pemerintahan daerah. 

8. Menyediakan fasilitas untuk menarik user internal tetap nyaman 

menggunakan aplikasi e-Office seperti personal agenda, chatting, 

shoutbox, notification, dsb. 

Manfaat e-Office dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Manfaat e-Office 

Dimensi Sistem Manual e-Office 

Kecepatan 2-4 Hari (Tergantung 

pada Lokasi Kerja). 

15-30 Menit (Nation-

wide Coverage). 

Penomoran dan 

penanggalan surat 

Tidak termonitor. Actual Date 

(Auditable). 
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Dimensi Sistem Manual e-Office 

Coverage Terbatas hanya 

dilingkungan kantor. 

Dapat diakses Nation 

wide. 

Kemudahan akses dan 

Manajemen Dokumen 

Sulit, Karena dokumen 

tersebar dan hanya 

dapat diakses pada jam 

kerja 

Mudah, dapat diakses 

via akses apa pun ke 

Network perusahaan 

kapan saja. 

Budaya Kerja Terpisah-pisah sesuai 

unit masing-masing. 

Satu kultural berbasis 

TI. 

Ruang Arsip Membutuhkan ruang 

yang luas untuk arsip 

Kebutuhan ruang 

arsip relatif lebih 

kecil. 

(Sumber: Prayudha, 2012)  

2.4 Budaya  

Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan 

dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai 

masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah bekerja dengan cukup 

baik untuk dipertimbangkan secara layak dank arena itu diajarkan pada anggota 

baru sebagai cara yang diapresiasikan, berpikir dan dirasakan dengan benar dalam 

hubungan dengan masalah tersebut (Wibowo, 2010). 

 Geert Hofstede menyatakan bahwa budaya terdiri dari mental program 

bersama yang mensyaratkan respon individual pada lingkungannnya. Defenisi 

tersebut mengandung makna bahwa kita melihat budaya dalam perilaku sehari-

hari, tetapi dikontrol oleh mental program yang ditanamkan sangat dalam. Budaya 

bukan hanya prilaku dipermukaan, tetapi sangat dalam ditanamkan dalam diri kita 

masing-masing (Wibowo, 2010). 

2.4.1 Dimensi Budaya 

Menurut Cameron dan Quiin yang di kutip (Chatab, 2007) ada dua 

dimensi utama yang indikator-indikatornya diorganisasikan kedalam empat 

Tabel 2.1 Manfaat e-Office (Lanjutan) 
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kelompok utama, atau empat kuadran budaya atau disebut juga sebagai empat 

jenis budaya yaitu: 

1. Dimensi Pertama 

Dimensi ini membedakan kriteria keefektifan yang menekan pada 

fleksibilitas, keleluasaan (discretion) dan dinamis, dengan/dari kriteria 

keefektifan yang menekan stabilitas, tatanan dan kontrol.  

2. Dimensi Kedua 

Dimensi ini membedakan kriteria keefektifan yang menekankan pada 

orientasi internal, integrasi eksternal. Organisasi dipandang efektif jika 

mereka fokus berinteksi dan berkompetisi dengan pihak luar dari batasan 

organisasinya. Sumbu dimensi ini berupa External Focus and 

Differentatin dan Internal and Integrartion. 

Dua dimensi ini membentuk empat kuadran dengan masing-masing 

menggambarkan suatu perangkat yang berbeda-beda dari indikator keefektifan 

organisasi. Dua dimensi yang membentuk empat kuadran budaya disebut juga 

sebagai jenis budaya dan sekaligus mendefenisikan nilai inti yang disarankan atau 

dikehendaki dan diyakini mempengaruhi keefektifan organaisasi dan kinerja 

sesuai dengan tantangan pembentukan lingkungan. Empat kuadran yang di bentuk 

oleh dua dimensi disebut adalah budaya Hierarchy dan Market serta budaya Clan 

dan Adhoracy (Chatab, 2007). Dimensi budaya organisasi dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. 

External focus and differentiation 

 

Market 

People are competitive and 

goal oriented 

 

 

Adhocracy 

People stick their necks out 

and take risk 

 

Hierarchy 

Procedures govern what 

people do 

 

 

Clan 

It is like an extended family 

Internal focus and differentiation 

Gambar 2.5 Dimensi Budaya Organisasi 

(Sumber: Chatab, 2007) 
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Penjelasan keempat jenis budaya tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Clan Culture 

Disebut Clan karena jenis organisasinya mirip dengan keluarga besar. 

Nilai dan tujuan yang dibagi, kesatupaduan, kepribadian, partisipatif dan 

rasa kebersamaan yang diserap merupakan jenis organisasi dengan budaya 

Clan. 

Karakteristik dari jenis organisasi dengan budaya Clan adalah kerja 

tim, program keterlibatan pegawai dan komitmen koorporat kepada para 

pegawai. Para pemimpin dianggap sebagai mentor dan mungkin bahkan 

sebagai figur orang tua. Organisasi dipegang secara bersama-sama melalui 

kesetian dan tradisi kerja tim, partisipasi dan konsensus dengan komitmen 

yang tinggi. Organisasi menekankan pada manfaat pengembangan 

individual jangka panjang dengan kesatupaduan yang tinggi dan moral 

sebagai hal yang penting. Sukses didefenisikan dari segi iklim internal dan 

kepedulian pada para personil. 

2. Adhocracy Culture 

Model atau jenis budaya ini cenderung bersifat “mengalir” dalam 

artian anggota organisasi tidak dibatasi oleh struktur, sebab model ini lebih 

mementingkan penciptaan situasi dimana karyawan bisa dengan bebas 

menggali serta menyalurkan ide-ide segar, kreatif, dan inovatif serta 

berpandangan ke depan dan mandiri. Gaya kepemimpinan yang 

dikembangkan lebih sebagai inovator, wirausaha, serta visionary 

leadership. Effectiveness atau kriteria efektivitas dititik beratkan pada 

output yang jelas, proses kerja yang efektif serta prinsif pertumbuhan. 

Budaya Adhocracy percaya bahwa proses inovasi mampu menciptakan 

sumber daya baru, dan sumber daya baru sangat diperlukan bagi 

pertumbuhan. 

3.  Market Culture 

Jenis budaya yang mengedepankan kompetensi yang ketat dan 

tinggi. Bahkan bagi organisasi dengan market culture yang kuat. Situasi 

persaingan yang ketat dan tinggi bukan hanya ditunjukan bagi kompetitor 
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bisnis saja, melainkan dikalangan karyawan. Gaya kepemimpinan yang 

dikembangkan adalah sebagai kompetitor dan pendorong yang tangguh. 

Kriteria efektivitas terfokus pada bagaimana “menaklukan” pesaing serta 

pencapaian target. Pedoman manajemen yang dipakai tidak lain, kecuali 

prinsip persaingan dalam meraih produktivitas. 

4. Hierarchy Culture 

Budaya ini sangat menekankan pentingnya struktur yang baik dan 

rapi dalam organisasi. Semua proses kerja diatur secara baku dan 

sistematis. Birokrasi sangat relevan dengan jenis budaya ini. Gaya 

kepemimpinan yang dikembangkan adalah sebagai koordinator dengan 

fungsi mentoringnya yang kuat dan ketat, sekaligus juga sebagai 

organisator yang unggul. Kriteria efektivitas ditekankan pada efisiensi 

serta batasan-batasan waktu yang tegas dan ketat. Model atau pedoman 

manajemen yang digunakan biasanya berpusat pada pengendalian dan 

kontrol yang ketat. Instrumen ini di didesain oleh Cameron dan Quinn 

pada 1999. 

2.4.2 Karakteristik Budaya 

Karakteristik budaya dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Karakteristik Budaya 

Jenis Budaya Clan Adhocracy Market Hierarki 

Karakteristik 

Dominan 

Organisasi 

merupakan 

tempat pribadi 

yang 

menyenangkan 

seperti berada 

dalam keluarga 

besar dan orang-

orang saling 

berbagi tentang 

segala hal satu 

sama lain. 

Organisasi 

merupakan tempat 

yang sangat 

dinamis dan 

enterprenuerial. 

Setiap anggota 

organisasi mau 

dan berani 

mengambil resiko 

dalam pekerjaan. 

Organisasi ini 

sangat 

berorientasi pada 

hasil. Tujuan 

utama organisasi 

adalah 

penyelesaian 

pekerjaan. Setiap 

anggota 

organisasi sangat 

berkompetitif. 

Organisasi 

merupakan 

tempat yang 

sangat terkontrol 

dan terstruktur. 

Terdapat 

prosedur formal 

untuk 

mengendalikan 

setiap pekerjaan. 



21 

 

Jenis Budaya Clan Adhocracy Market Hierarki 

Kepemimpin-

an Organisasi 

Kepemimpinan 

bersifat sebagai 

mentor, 

fasilitator dan 

selalu 

memberikan 

bimbingan. 

Kepemimpinan 

bersifat 

enterpreneurship 

(kewirausahaan), 

inovatif dan 

berani mengambil 

resiko. 

Kepemimpinan 

bersifat agresif, 

pasti dan 

berfokus pada 

pencapaian hasil. 

Kepemimpinan 

bersifat sebagai 

koordinator, 

mengkoordinasi 

dan memelihara 

efisiensi. 

Manajemen 

Personil 

Manajemen 

bercirikan kerja 

tim, kesepakatan 

bersama dan 

partisipatif. 

Manajemen 

bercirikan berani 

mengambil 

resiko, inovatif, 

memberikan 

kebebasan dan 

keunikan pada 

setiap individu. 

Manajeman 

bercirikan 

kompetitif, 

memiliki tuntutan 

tinggi untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan tinggi 

dan berorientasi 

pada hasil. 

Manajemen 

bercirikan 

memberi rasa 

aman pada diri 

karyawan, 

adanya 

keseragaman, 

dapat diprediksi 

dan memiliki 

stabilitas dalam 

hubungan antar 

karyawan. 

Perekat 

Organisasi 

Perekat 

organiasasi 

adalah kesetiaan 

dan kepercayaan 

bersama, 

komitmen 

merupakan hal 

yang sangat 

penting dalam 

organisasi. 

Perekat organisasi 

adalah komitmen 

dan inovasi, selalu 

fokus pada 

pengembangan 

dan hal-hal yang 

mutakhir. 

Perekat 

organisasi adalah 

prestasi dan 

pencapaian 

tujuan, agresifan 

dan kemenangan 

merupakan hal 

utama. 

Perekat 

organisasi 

adalah peraturan 

dan kebijakan 

formal. Hal 

penting dalam 

organisasi 

adalah 

memelihara 

kelancaran 

jalannya 

organisasi. 

Strategi yang 

ditekankan 

Organisasi 

menekankan 

pada 

pengembangan 

SDM, 

Organisasi 

menekankan pada 

penemuan sumber 

daya baru, 

penciptaan 

Organisasi 

menekankan pada 

kompetisi dan 

prestasi, 

pencapaian target 

Organisasi 

menekankan 

pada ketahanan 

dan stabilitas, 

efisiensi, kontrol 

Tabel 2.2 Karakteristik Budaya (Lanjutan)
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Jenis Budaya Clan Adhocracy Market Hierarki 

kepercayaan 

tinggi, 

keterbukaan, 

partisipasi dan 

selalu 

melibatkan 

karyawan. 

tantangan baru, 

mencoba hal-hal 

baru dan mencari 

peluang baru. 

dan 

memenangkan 

pasar 

(Persaingan). 

dan kelancaran 

operasi. 

Kriteria 

Keberhasilan 

Organisasi 

mendefenisikan 

sukses atas dasar 

pengembangan 

SDM, kerja tim, 

komitmen 

karyawan dan 

kepedulian pada 

anggota 

organisasi. 

Organisasi 

mendefenisikan 

sukses 

berdasarkan 

terbentuknya 

produk baru, 

menjadi 

pemimpinan 

dalam produk/jasa 

dan inovatif. 

Organisasi 

mendefenisikan 

sukses 

berdasarkan 

memenangkan 

kompetisi, 

menjadi 

pemimpin pasar 

yang kompetitif. 

Organisasi 

mendefenisikan 

sukses 

berdasarkan 

efesiensi, produk 

dan jasa yang 

dapat 

diandalkan, 

jadwal produksi 

rutin, ongkos 

produksi rendah 

merupakan hal 

yang kritis. 

(Sumber: Rangkuti, 2013) 

2.4.3 Budaya Nasional 

Budaya nasional dalam praktek manajemen, apabila tidak sesuai dengan 

budaya nasional yang telah dipercaya dan dianut, karyawan akan merasa tidak 

enak, tidak puas, tidak berkomitmen dan tidak menyukai. Karyawan akan merasa 

tidak suka atau terganggu bila diminta oleh manajemen untuk bertindak yang 

tidak sesuai dengan nilai-nilai budayanya. 

Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk menganalisis 

variasi kultur dibuat pada tahun 1970-an, Hofstede (2010) melakukan penelitian 

komprehensif di lebih dari lima puluh negara untuk meneliti struktur budaya tiap 

negara. Penelitian Hofstede (2010) menghasilkan empat dimensi budaya, yaitu 

individualisme/kolektivitas, jarak kekuasaan lebar/jarak kekuasaan pendek, 

penghindaran ketidakpastian kuat/penghindaran ketidakpastian lemah, dan 
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maskulinitas/feminitas. Pada tahun 1988, Hofstede (2010) memasukkan dimensi 

ke lima, yaitu orientasi jangka pendek/orientasi jangka panjang berdasarkan 

penelitian terhadap nilai-nilai yang berlaku di China, menemukan bahwa negara-

negara Asia dengan hubungan yang kuat dalam filsafat konfusianisme berbeda 

dari budaya barat. Kerangka struktur nilai budaya Hofstede sedikit banyak 

menunjukkan nilai budaya universal yang ada untuk tiap masyarakat dan negara. 

Pada tahun 2008, Hofstede merilis Value Survey Module (VSM) dengan 

tambahan dua dimensi yang berasal dari Michael Minkov yaitu dimensi 

monumentalism vs konsistensi diri (self effacement) dan dimensi pengikutsertaan 

(Indulgence) vs pengekangan (Restraint). 

Pada tahun 2013 Hofstede dan Minkov telah mengeluarkan VSM 2013 

yang memuat ubahan kecil dari VSM 08. Dimensi Monumentalism dalam VSM 

2013 diputuskan untuk ditiadakan karena erat berhubungan dengan dimensi Short-

Term orientation. 

2.5 Budaya Organisasi 

Menurut Edgar Schein Budaya Organisasi adalah sebagai filosofi yang 

mendasari kebijakan organisasi, aturan main untuk bergaul dan perasaan atau 

iklim yang dibawa oleh persiapan fisik organisasi (Chatab, 2007). 

Adapun Sarplin menyatakan budaya organisasi merupakan suatu sistem 

nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi 

dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku 

organisasi (Riani, 2010) . 

Sementara itu menurut Monde dan Noe budaya organisasi adalah sistem 

dari Shared Value, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu organisasi 

yang saling berinteraksi dengan struktur formalnya untuk menciptakan norma-

norma perilaku. Budaya organisasi juga mencakup nilai-nilai dan standar-standar 

yang mengarahkan perilaku pelaku organisasi dan menetukan arah organisasi 

secara keseluruhan (Riani, 2010). 

Sementara itu menurut Robert P.Vecchio Budaya organisasi merupakan 

perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan, nilai-niai dan norma-norma bersama yang 

terdapat dalam suatu organisasi dan mengajarkan pada pekerja yang datang. 
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Defenisi ini menganjurkan bahwa budaya organisasi menyangkut keyakinan dan 

perasaan bersama, keteraturan dalam perilaku dan proses historis untuk 

meneruskan nilai-nilai dan norma-norma. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

merupakan keyakinan, asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku, 

disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman 

perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Budaya organisasi juga 

disebut budaya perusahaan, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang 

telah relatif lama berlakunya, dianut bersama oleh para anggota organisasi sebagai 

norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-masalah organisasi. Dalam budaya 

organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai dan menginternalisasi dalam diri para 

anggota, menjiwai orang per orang didalam organisasi. Dengan demikian maka 

budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan jiwa para anggota organisasi 

(Sutrisno, 2011). 

2.5.1 Elemen Budaya Organisasi 

Beberapa ahli mengemukakan elemen budaya organisasi, seperti Denison 

antara lain: nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip dasar, dan praktek-praktek 

manajemen serta perilaku. Serta Schein yaitu pola asumsi dasar bersama, nilai dan 

cara untuk melihat, berfikir dan merasakan, dan artefak. Terlepas dari adanya 

perbedaan seberapa banyak elemen budaya organisasi dari setiap ahli, secara 

umum elemen budaya organisasi terdiri dari dua elemen pokok yaitu elemen yang 

bersifat idealistik dan elemen yang bersifat perilaku. 

1. Elemen Idealistik 

Elemen idealistik umumnya tidak tertulis, bagi organisasi yang masih kecil 

melekat pada diri pemilik dalam bentuk doktrin, falsafah hidup, atau nilai-

niali individual pendiri atau pemilik organisasi dan menjadi pedoman 

untuk menentukan arah tujuan menjalankan kehidupan sehari-hari 

organisasi. Elemen idealistik ini biasanya dinyatakan secara formal dalam 

bentuk pernyataan visi atau misi organisasi, tujuannya tidak lain agar 

ideologi organisasi tetap lestari. Schein dan Rosseau mengatakan elemen 
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idealistik tidak hanya terdiri dari nilai-nilai organisasi tetapi masih ada 

komponen yang lebih esensial yakni asumsi dasar yang bersifat diterima 

apa adanya dan dilakukan diluar kesadaran, asumsi dasar tidak pernah 

dipersoalkan atau diperdebatkan keabsahanya. 

2. Elemen Behavioural 

Elemen bersifat behavioral adalah elemen yang kasat mata, muncul 

kepermukaan dalam bentuk perilaku sehari-sehari para anggotanya, logo 

atau jargon, cara berkomunikasi, cara berpakaian, atau cara bertindak yang 

bisa dipahami oleh orang luar organisasi dan bentuk-bentuk lain seperti 

desain dan arsitektur instansi. Bagi orang luar organisasi, elemen ini sering 

dianggap sebagai representasi dari budaya sebuah organisasi sebab elemen 

ini mudah diamati, dipahami dan diinterpretasikan, meski interpretasinya 

kadang-kadang tidak sama dengan interpretasi orang-orang yang terlibat 

langsung dalam organisasi. 

2.5.2 Fungsi Budaya Organisasi 

Fungsi Budaya organisasi menunjukkan peranan atau kegunaan dari 

budaya organisasi. Fungsi Budaya organisasi  antara lain: 

1. Pengikat Organisasi 

Budaya organisasi berfungsi sebagai pengikat seluruh komponen 

organisasi, terutama pada saat organisasi menghadapi guncangan baik dari 

dalam maupun luar akibat adanya perubahan. 

2. Integrator 

Budaya organisasi merupakan alat untuk menyatukan beragam sifat, 

karakter, bakat dan kemampuan yang ada didalam organisasi. 

3. Identitas Organisasi 

Budaya organisasi merupakan salah satu identitas organisasi. Sebagai 

contoh adalah The Jakarta Consulting Group. Logo yang digunakan 

adalah orang memanah, yang melambangkan ketepatan dan kecepatan. 

Artinya bahwa perusahaan ini memiliki identitas sebagai perusahaan yang 

mengutamakan ketepatan dan kecepatan. 
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4. Energi Untuk mencapai kinerja yang Tinggi 

Berfungsi sebagai suntikan energi untuk mencapai kinerja yang tinggi, 

Salah satu kredo yang dipegang The Jakarta Consulting Group adalah 

bekerja dalam tim. 

5. Ciri Kualitas 

Budaya Organisasi merupakan representasi dari ciri kualitas yang berlaku 

dalam organisasi tersebut. 

6. Motivator 

Budaya Organisasi juga merupakan pemberi semangat bagi para anggota 

organisasi. Organisasi yang kuat akan menjadi motivator yang kuat juga 

bagi para anggotanya. 

7. Pedoman gaya kepemimpinan 

Adapun perubahan didalam suatu organisasi akan membawa pandangan 

baru tentang kepemimpinan. Seorang pimpinan akan dikatakan berhasil 

apbila dapat membawa anggotanya keluar dari krisis akibat perubahan 

yang terjadi. Sebaliknya, keberhasilan itu tentu disebabkan ia memiliki 

visi misi yang kuat. 

8. Value Enchancer  

Salah satu fungsi organisasi adalah untuk meningkatkan nilai dari 

Stakeholders-nya, yaitu anggota organisasi, pelanggan, pemasok dan 

pihak-pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. 

Fungsi budaya organisasi menurut Robert Kreitner dalam (Wibowo, 2010) 

adalah: 

1. Memberi anggota identitas organisasi, menjadikan perusahaan diakui 

sebagai perusahaan yang inovatif dengan mengembangkan produk baru. 

Identitas organisasi menunjukkan ciri khas yang membedakan dengan 

organisasi lain yang mempunyai sifat khas yang berbeda. 

2. Memfasilitasi komitmen kolektif, perusahaan mampu membuat pekerjanya 

bangga menjadi bagian daripadanya. Anggota organisasi mempunyai 
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komitmen bersama tentang norma-norma dalam organisasi yang harus 

diikuti dan tujuan bersama yang harus dicapai. 

3. Meningkatkan stabilitas sistem sosial sehingga mencerminkan bahwa 

lingkungan kerja dirasakan positif dan diperkuat, konflik dan perubahan 

dapat dikelola secara efektif. Dengan kesepakatan bersama tentang budaya 

organisasi yang harus dijalani mampu membuat lingkungan dan interaksi 

sosial berjalan dengan stabil dan tanpa gejolak. 

4. Membentuk perilaku dengan membantu anggota menyadari atas 

lingkungannya. Budaya organisasi dapat menjadi alat untuk membuat 

orang berfikir sehat dan masuk akal. 

Fungsi budaya organisasi menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki 

dalam  (Wibowo, 2010) terlihat pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Fungsi Budaya Organisasi 

              (Sumber: Wibowo, 2010) 
 

2.5.3 Proses Budaya Organisasi  

Proses Budaya Organisasi dapat dipandang dari terbentuknya/terciptanya, 

dipertahankan/dipeliharanya dan diubah/dikembangkannya budaya organisasi. 

Sedangkan untuk menghadapi tantangan perubahan budaya diperlukan adaptasi 

proses budaya (Chatab, 2007). 
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1. Pembentukan/menciptakan Budaya 

Terbentuknya budaya terutama karena adanya para pendiri, yaitu orang 

berpengaruh yang dominan atau karismatik yang memperagakan 

bagaimana organisasi seharusnya bekerja dalam menjalan misi guna 

meraih visi yang ditetapkan. Selanjutnya diseleksi orang yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan kepemimpinan dan keteladanan untuk 

melanjutkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kaidah dan norma dari 

para pendirinya. Proses pembentukan budaya dapat dilihat pada Gambar 

2.7. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Bagaimana Organisasi Membentuk Budaya 

(Sumber: Chatab, 2007) 
 

2. Pemelihara/Mempertahankan Budaya 

Untuk mempertahankan budaya sedikitnya terdapat 3 kekuatan berikut, 

yang memainkannya secara khusus, yaitu: 

a. Tindakan dan keterampilan manajemen puncak, komitmen 

manajemen puncak yang diperagakan amat menentukan implementasi 

perubahan budaya organisasi. Wujudnya dapat berupa penetapan 

keputusan yang terkait dengan pembentukan budaya baru, tindakan 

dan keterlibatan pimpinan puncak dan besarnya dukungan sumber 

daya yang dialokasikan. 

b. Praktek seleksi, direktrut dan diseleksi orang yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan kepemimpinan dan keteladanan untuk 

mempertahankan budaya sesuai dengan kaidah dan norma dari tata 

nilai dari budaya organisasi. 

c. Metode dan keefektifan penerapan sosialisasi, organisasi agar selalu 

mensosialisasikan program kegiatan dengan berbagai metode 
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sosialisasi dan sesuai dengan tata nilai budaya, selama karir bekerja 

dari anggotanya. Sedangkan dampak budaya terhadap kinerja dan 

kepuasan dapat dilihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 Dampak Budaya Terhadap Kinerja dan Kepuasan 

(Sumber: Chatab, 2007) 
 

3. Pengembangan Budaya Organisasi 

Menurut Luthans dan model hirarki Sistem organisasional oleh Tenner dan  

De Toro, strategi perubahan dalam kaitannya dengan pengembangan 

budaya dapat dilakukan melalui pilihan structural change, process system 

change dan HR Change. 

2.5.4 Karakteristik Budaya Organisasi 

Karakteristik Budaya organisasi dapat dipandang menurut Hirarki Basic 

Assumption value, norm dan artifacts seperti diperagakan pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 Hirarki Karakteristik Budaya Organisasi 

             (Sumber: Chatab, 2007) 

 

1. Basic Assumtions /Anggapan Dasar 

Anggapan dasar ini memberitahu para anggota organisasi bagaimana para 

anggota organisasi/pegawai merasakan, berfikir dan adanya sentuhan 

tentang banyak hal di dalam organisasi. 

2. Values 

Values Merupakan keyakinan dasar yang berperan sebagai sumber 

inspirasi kekuatan, motivasi dan pendorong seseorang dalam mengambil 

sikap, tindakan dan keputusan, serta bahkan dalam menggerakkan dan 

mengendalikan perilaku seseorang dalam upaya pembentukan Corporate 

Culture. 

3. Norm 

Peran norma adalah menuntun bagaimana para anggota organisasi 

seharusnya berkelakukan didalam situasi tertentu. Hal ini menggambarkan 

peraturan yang tidak tertulis dari perilaku. 

4. Artifacts 

Ini merupakan wujud kongkrit seperti sistem, prosedur, sistem kerja, 

peraturan, struktur dan aspek fisik dari organisasi. Istilah dari sistem kerja 

menunjukkan bagaimana pekerjaan dari suatu organisasi dilaksanakan. 

2.5.5 Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja Organisasi 

Penelitian awal secara kuantitatif yang mencari hubungan budaya 

organiassi dengan kinerja organisasi adalah studi yang dilakukan oleh Peters dan 
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Waterma. Setelah itu terdapat banyak penelitian lain yang membuktkan adanya 

hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja organisasi seperti: 

1. Cameroon dan Freeman (1991) meneliti hubungan kuatitatif antara 

efektifitas organisasi dengan 3 variabel budaya pada 344 institusi 

pendidikan tinggi. Variabel budaya yang dianalisis adalah tipe budaya, 

kekuatan budaya dan kecocokan/kongruensi budaya. Hasilnya menyatakan 

bahwa tipe budaya lebih signifikan mempengaruhi efektivitas organisasi 

dibanding 2 variabel budaya lainnya. Didapatkan juga bahwa tipe budaya 

yang berbeda berhubungan dengan dimensi kinerja yang berbeda. 

Implikasinya adalah jika terjadi pemfokusan secara ekslusif pada satu tipe 

budaya saja maka hanya akan meningkatkan beberapa aspek dari kinerja 

organisasi. 

2. Marcoulides dan Hack (1993) meneliti enam aspek budaya organisasi 

seacara kuantitatif termasuk perilaku terhadap risiko dan kesejahteraan 

karyawan. Mereka menemukan bahwasanya budaya organisasi berkorelasi 

dengan perbaikan kinerja organisasi. 

3. Petty (1995) meneliti hubungan kinerja organisasi dengan 3 dimensi 

budaya yaitu level kepercayaan, perilaku terhadap produktifitas dan 

tingkat kerjasama tim secara kuantitatif. Didapatkan bahwa variabel yang 

terakhir saja yang mempunyai korelasi positif terhadap keberhasilan suatu 

organisasi. 

4. Ogbonna dan Harris (2000) dalam penelitiannya dengan metode kuantitatif 

juga memperhatikan adanya hubungan yang positif antara budaya inovatif 

dengan keberhasilan komersial dari perusahaan-perusahaan swasta. 

Semua penelitian-penelitian diatas membuktikan adanya hubungan antara 

budaya organisasi dengan kinerja suatu organisasi. 

2.6 Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) 

OCAI adalah instrumen dalam menggambarkan profil budaya organisasi. 

Instrumen ini merupakan suatu kerangka yang dikembangkan awalmya dari 

Competing Values Framework (CVF), sangat berguna dalam mencerminkan ke 

arah mana perusahaan dikelompokkan berdasarkan kulturnya yaitu budaya Clan, 
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Adhocracy, Hierarchy, atau Market  untuk mendukung misi dan tujuannya dan 

juga untuk dapat mengidentifikasi elemen-elemen di dalam kultur yang dapat 

melawan misi dan tujuan. Hal ini juga bermanfaat ketika sebuah perusahaan 

sedang mencari kembali jati dirinya dan mendefinisikan ulang kebudayaan di 

dalamnya, sehingga dapat mencari elemen apa saja yang dapat mendukung 

kegiatan perusahaan (Chatab, 2007). 

2.6.1 Dimensi OCAI 

Untuk mengevaluasi budaya organisasi, CVS memiliki 6 variabel yang 

mewakili keempat budaya dalam OCAI, keenam variabel ini disusun dalam 

bentuk pertanyaan yang meliputi: 

1. Karateristik Dominan 

Dimensi ini menunjukan karakteristik apa yang mudah dilihat dan paling 

menonjol di dalam sebuah lingkungan organisasi. Melalui penghitungan 

OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam 

lingkungan organisasi. 

2. Kepemimpinan Organisasi 

Dimensi ini menunjukan gaya kepemimpinan apa yang ada di organisasi, 

model kepemimpinan dan persepsi bawahan terhadap model 

kepemimpinan yang ada. Melalui penghitungan OCAI dapat diketahui 

budaya apa yang paling dominan dalam ranah kepemimpinan di organisasi 

tersebut. 

3. Manajemen Personal  

Dimensi ini menunjukan cara pengelolaan karyawan di dalam sebuah 

organisasi, baik pengelolaan kelompok maupun secara individu. Melalui 

penghitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di 

dalam pengelolaan karyawan. 

4. Perekat Organisasi 

Dimensi ini menunjukan nilai-nilai apa yang dipakai dalam merekatkan 

segala sumber daya yang ada di sebuah organisasi. Melalui penghitungan 
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OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan dalam hal menjadi 

faktor perekat organisasi. 

5. Penekanan Strategis 

Dimensi ini menunjukan bagaimana cara organisasi untuk memfokuskan 

segala elemen di dalam pencapaian misi strategis yang ada. Melalui 

penghitungan OCAI dapat diketahui budaya apa yang paling dominan di 

dalam penekanan strategis. 

6. Kriteria Sukses 

Dimensi ini menunjukan bagaimana perusahaan menetapkan standar di 

dalam pencapaian tujuan yang ada. Melalui penghitungan OCAI dapat 

diketahui budaya apa yang paling dominan di dalam kriteria sukses. 

Dari 6 dimensi budaya diatas dihubungkan dengan 4 tipe sehingga dapat 

diketahui budaya mana yang paling menonjol saat ini dan yang diharapkan pada 

setiap dimensi budaya. Kemudian keenam dimensi tersebut secara bersama-sama 

akan memberikan empat alternatif budaya organisasi yaitu Cameron dan Quinn 

yaitu Clan, Adhocracy, Market, Hierarchy.  

1. Clan Culture 

Yaitu kultur yang menekankan pada keakraban dan ikatan emosi untuk 

saling berbagi, sehingga organisasi lebih tampak seperti keluarga yang 

saling menaungi satu sama lain. Nilai yang diutamakan oleh kultur ini 

adalah teamwork. Sedangkan pedoman manajemen yang dipakai biasanya 

berprinsip pada pentingnya partisipasi karyawan atau anggota organisasi. 

Komitmen karyawan atau kelompok dicapai melalui pengembangan 

partisipasi karyawan dalam dinamika kerja, proses manajemen, serta 

pengambilan keputusan. Organisasi diikat oleh loyalitas dan tradisi, 

pemimpin di dalam kultur ini lebih berfungsi sebagai mentor dengan sifat 

otoriter yang rendah dan memungkinkan seluruh tim bekerja atas nama 

kelompok dengan mengesampingkan penonjolan individu. 

 

 



34 

 

2. Adhocracy Culture 

Merupakan kultur yang sangat dinamis, dijiwai 

semangat entrepreneursip dan kreatifitas. Nilai yang sangat diutamakan 

adalah inovasi dan keberanian mengambil risiko. Gaya kepemimpinan 

yang dikembangkan lebih sebagai inovator, wirausaha, serta visionary 

leadership. Ikatan yang menyatukan organisasi adalah komitmen terhadap 

ekperimen dan inovasi. Kesuksesan sebuah kerja organisasi diukur oleh 

penemuan produk/jasa baru yang inovatif.  

3. Market Culture 

Istilah Market atau pasar tidak berarti mengacu pada marketing atau 

perilaku konsumen di pasar. Kultur ini beroperasi pada mekanisme 

ekonomi pasar, dengan melakukan transaksi-transaksi yang ditujukan 

untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Konsep penting di dalam 

kultur ini adalah transaction cost. Jadi organisasi lebih berorientasi 

tehadap hasil, bukan proses. Gaya kepemimpinan yang dikembangkan 

adalah sebagai competitor dan pendorong yang tangguh. Tujuan jangka 

panjang dari kultur ini adalah melakukan aktivitas yang kompetitif dan 

pencapai sasaran yang sudah ditargetkan, sukses dilihat dari pangsa pasar 

dan penguasaan pasar. 

4. Hierarchy culture 

Yaitu kultur yang sangat formal dan teratur, dimana setiap aktivitas semua 

lini manajemen mempunyai sebuah aturan main yang jelas, sesuai dengan 

apa yang dikehendaki organisasi. Segala sesuatu, mulai dari penentuan 

kebijakan, pencapaian target strategis didasarkan pada prosedur. Gaya 

kepemimpinan yang dikembangkan adalah sebagai koordinator dengan 

fungsi mentoringnya yang kuat dan ketat, sekaligus juga sebagai 

organisator yang unggul. Organisasi diikat oleh aturan-aturan dan 

kebijakan formal, dan nilai yang dianggap paling penting adalah efisiensi 

dan kelancaran jalannya organisasi. Model atau pedoman manajemen yang 

digunakan biasanya berpusat pada pengendalian dan kontrol yang ketat. 
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Sukses diukur dari produk yang bisa diandalkan, penghematan biaya, dan 

tentunya kelancaran jadwal. 

Melalui penghitungan OCAI dapat diketahui tipe budaya mana yang 

paling menonjol pada saat ini dan yang diharapkan oleh para karyawan. nilai 

budaya yang telah dirumuskan dan dikembangkan tersebut harus selalu dievaluasi 

penerapannya. Sesuai kondisi, peluang dan ancaman yang ada suatu manajemen 

harus mendefinisikan tata nilai yang menjadi pandangan, pedoman dan pegangan 

kerja setiap sumber daya manusia yang terbentuk di dalam budaya perusahaan. 

Penyusunan niali-nilai tersebut harus tetap mempertimbangkan prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good corporate governance) yang 

mendasari langkah dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga dapat menjadi 

kebiasaan sehari-hari sebagai budaya organisasi yang menjunjung tinggi norma 

dan etika bisnis. Detail budaya organisasi di suatu perusahaan dapat dianalisis 

menggunakan metode OCAI (Rangkuti, 2013). 

2.6.2 Manfaat OCAI 

Dengan pengukuran budaya organisasi maka akan didapatkan berbagai 

manfaat utama antara lain: 

1. Anggota organisasi menjadi sadar akan budaya organisasi saat ini dan 

budaya organisasi yang diinginkan. Ini akan menyediakan momentum 

untuk melakukan perubahan. 

2. Lebih mudah untuk pihak manajemen untuk menentukan langkah-langkah 

perubahan apa yang paling efektif. 

3. Resistensi terhadap perubahan dapat diantisipasi. 

4. Menyediakan titik awal untuk membuat pekerja mau berubah dan 

penggunaan kekuatan dan kreativitas mereka untuk lebih mendukung 

perubahan. 

5. Menjadi dasar untuk rencana perubahan yang sistematis dan bertahap. 

6. Perubahan budaya organisasi yang sukses akan merevitalisasi seluruh 

anggota organisasi. Organisasi akan mendapat momentum baru menuju 

semua perubahan yang positif didalam organisasi. 
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7. Penilaian OCAI akan menjadi langkah intervensi awal.  

Manfaat OCAI dalam (Chatab, 2007) adalah sebagai berikut: 

1. Menyorot dan membedakan keunikan budaya yang secara kenyataan ada 

dalam organisasi. 

2. Responden dipaksa untuk mengidentifikasi dengan Trade-Offs yang secara 

kenyataan ada dalam organisasi. Kelemahan adalah tidak menghasilkan 

respon yang independent. Pendekatan atas kerangka atau OCAI yang 

digunakan ini guna mendiagnosis dan mengubah budaya organisasi 

memberikan keuntungan, sebagai berikut: 

a. Practical 

Menangkap dimensi kunci yang telah diketahui untuk membuat suatu 

perbedaan dalam kesuksesan organisasi. 

b. Timely 

Proses mendiagnosis dan menciptakan suatu strategi perubahan yang 

dapat dilaksanakan dalam suatu besaran waktu yang layak/pantas. 

c. Involving 

Langkah-langkah dalam proses yang dapat mencakup setiap anggota 

organisasi, namun terutama menyangkut semua pihak yang bertanggung 

jawab untuk menetapkan arah, penguatan nilai dan menuntun 

perubahan mendasar. 

d. Kuantitatif dan kualitatif 

Proses mengandalkan pengukuran kuantitatif dari dimensi budaya dan 

juga metode kualitatif yang meliputi historis, insiden dan simbol yang 

menggambarkan karakteristik atau suasana ataupun aturan organisasi 

yang dirasakan atau dipikir benar. 

e. Manageable 

Proses diagnosis ini dan perubahan dapat dilakukan dan 

dimplementasikan oleh suatu tim dalam organisasi, biasanya oleh tim 

manajemen  yang akan menggerakkan agar implementasinya berhasil. 

Keterlibatan para pakar dari luar atau konsultan terkait, hanya jika 

diperlukan, itu pun berperan sebagai narasumber. 
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f. Valid 

Kerangka atau proses yang dibangun tidak hanya dapat dimengerti oleh 

para persoil organisasinya, akan tetapi didukung oleh literatur empiris 

yang ekstensif dan dimensi-dimensi pokok yang memiliki suatu fondasi 

ilmiah yang sudah di verifikasi. 

2.7 Hofstede 

Geert Hofstede (Gerald Hendrik Hofstede) lahir pada 2 Oktober 1928 di 

Harleem, Belanda. Riset Hofstede terkait dengan budaya nasional bermula ditahun 

1960an, ketika hofstede bekerja sebagai konsultan di International Business 

Machines (IBM). Selepas bekerja di IBM, Hofstede menulis buku “Culture 

Consequence” ditahun 1980 yang merupakan pengembangan hasil analisa dari 

risetnya di IBM. Hofstede pertama kali memperkenalkan VSM 1980, Kemudian 

VSM 1982, 1994, 2008 dan terakhir pada tahun 2013 Hofstede kembali 

memperkenalkan VSM 2013. VSM merupakan instrumen pengukur dimensi-

dimensi budaya nasional yang diperkenalkan pertama kali oleh Geert Hofstede, 

seorang peneliti dari Belanda. Hofstede merupakan peneliti pertama yang berhasil 

menjelaskan bagaimana hubungan budaya terhadap perilaku organisasi. Riset 

Hofstede terkait dengan budaya nasional bermula di tahun 1960-an, ketika 

Hofstede bekerja sebagai konsultan IBM. Selepas bekerja di IBM, Hofstede 

menulis buku “Culture Consequences” di tahun 1980 yang merupakan 

pengembangan hasil analisa dari riset di IBM. 

Instrumen budaya Hofstede adalah satu-satunya instrumen yang telah 

melalui proses revisi berulang kali. Setelah diperkenalkannya VSM 1980 yang 

dapat digunakan untuk mengukur 4 dimensi budaya nasional, Hofstede 

memperkenalkan VSM 82 ditahun 1982. VSM 82 dimuat lebih banyak pertanyaan 

dan lebih lengkap dibanding VSM 80. Kemudian pada tahun 1994 Hofstede 

memperkenalkan VSM 94 dengan penambahan dimensi budaya yang baru, Long 

Term Orientation. Penambahan dimensi budaya baru ini bertahan hingga tahun 

2008, dimana Hofstede memperkenalkan VSM 08 yang memuat 2 tambahan 

dimensi budaya baru, yaitu Indulgence versus restraint dan Monumentalism 
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versus self-efficacy. Hingga pada tahun 2013 Hofstede dan Minkov mengeluarkan 

VSM 13 yang memuat ubahan kecil dari VSM 08. Dimensi Monumentalism 

dalam VSM 2013 diputuskan untuk ditiadakan karena erat berhubungan dengan 

dimensi Short-term orientation. Uniknya, formula perhitungan dimensi 

Indulgence versus restraint masih tetap sama seperti formula VSM 08, Berkisar 

dari high indulgence ke high restraint. 

2.7.1 Dimensi-Dimensi Model Hofstede 

Pada VSM 13 Hofstede memperkenalkan 6 dimensi budaya yang 

digunakan untuk mengukur dan membandingkan budaya nasional suatu 

masyarakat. Dimensi-dimensi tersebut adalah: 

1. Power Distance Index (PDI) 

PDI mengukur sejauh mana anggota sebuah organisasi/institusi yang tidak 

memiliki kekuasan menerima bahwa terdapat ketidakadilan distribusi 

kekuasaan pada organisasi/institusi tersebut. Dimensi ini merefleksikan 

nilai dari anggota masyarakat yang kurang memiliki kekuasaan serta nilai 

dari anggota masyarakat yang kurang memiliki kekuasaan serta nilai dari 

anggota masyarakat yang memiliki kekuasaan. Dimensi ini dapat 

dibedakan menjadi dua titik kontinum, yaitu PDI rendah dan PDI tinggi. 

Dalam masyarakat dengan PDI rendah, jarak emosional antara atasan dan 

bawahan relatif kecil. Bawahan dapat dengan mudah medekati dan 

mendebat atasannya. Disisi lain PDI yang tinggi tidak memungkinkan 

atasan mendekati dan mendebat atasannya. Jarak emosional antara 

keduanya relatif besar (Perdhana, 2015). 

2. Individualism Index (IDV) 

Dimensi IDV, merupakan kecendrungan dari masyarakat untuk 

memperhatikan diri sendiri dan orang-orang dekat (pasangan, anak, orang 

tua). Ujung kontinum dari dimensi ini Collectivism, merupakan tendensi 

dari masyarakat untuk bergabung dalam kelompok dan kemudian saling 

menjaga satu sama lain dengan konsekuensi pertukaran loyalitas antar 

anggotanya. Dalam masyarakat individualism hubungan antara pemberi 

kerja dengan pekerja biasanya merupakan hubungan kontraktual semata, 
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sedangkan dalam masyarakat kolektivis, hubungan antar pemberi kerja 

dengan moralitas dan ditandai dengan hubungan kerja yang menyerupai 

keluarga (Perdhana, 2015). 

3. Masculinity Index (MAS) 

Dimensi MAS merefleksikan situasi dimana nilai-nilai dominan dalam 

masyarakat adalah “success, money and possessions”. Ujung kontinum 

lain dari dimensi ini adalah Femininity, yang merefleksikan masyarakat 

yang memiliki  nilai-nilai dominan peduli terhadap sesama, harmoni dan 

ketenanan dalam hidup. Menurut Hofstede masyarakat maskulin lebih 

menekankan pada pendapatan, pengakuan, kemajuan serta tantangan. 

Disisi lain, masyarakat feminin lebih berfokus pada harmoni; memiliki 

hubungan yang baik dengan atasan, kerjasama, pekerja yang dapat 

diandalkan, serta tinggal dilingkungan yang nyaman (Perdhana, 2015). 

4. Uncertainty Avoidance Index (UAI) 

Dimensi UAI mengukur sejauh mana masyarakat merasa terancam 

terhadap situasi yang tidak pasti, tidak diketahui, ambigu dan tidak 

terstruktur. Masyarakat memiliki penghindaran ketidakpastian tinggi 

cendrung merasa terancam apabila menghadapi situasi yang tidak pasti, 

dan akan membentuk situasi yang tidak pasti, dan akan membentuk 

institusi untuk menghindari ketidakpastian ini (Perdhana, 2015). 

5. Long Term Orientation (LTO)  

Dimensi LTO merupakan pengembangan dari penelitian Hofstede dan 

Bond (1988) yang menghasilkan dimensi “Confucial Dynamism” dimensi 

ini kemudian diubah namanya menjadi Long term orientation. Masyarakat 

dengan orientasi jangka panjang menumbuhkan nilai-nilai yang terkait 

dengan reward dimasa depan, seperti kegigihan dan penghematan. 

Masyarakat dengan orientasi jangka pendek lebih menumbuhkan nilai-

nilai terkait dengan masa lalu dan masa kini seperti penghormatan 

terhadap tradisi, menyelamatkan kewajiban sosial (Perdhana, 2015). 
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6. Indulgence versus restraint (IVR) 

Dimensi IVR merefleksikan masyarakat yang dalam tatanan sosialnya 

sangat mentoleransi pengekspresian hasrat dan perasaan, terutama yang 

berkaitan dengan pemanfaatan waktu luang, mencari hiburan bersama 

teman, pembelian barang, konsumsi dan hal-hal yang berbau seksual. 

Ujung kontinum dari dimensi ini adalah restraint, yang merefleksikan 

masyarakat yang menahan kesenangan-kesenangan yang disebutkan 

sebelumnya. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini cendrung kurang 

dapat menikamti hidup (Perdhana, 2015). 

2.7.2 Rumus Perhitungan Index dalamVSM 13 

Pada bagian ini dijelaskan rumus perhitungan untuk mengukur ketujuh 

dimensi pada VSM 13. Sebelum itu, perlu diterangkan mengenai simbol tertentu. 

Simbol “m…” Berarti “Pertanyaan Nomor…”. Sebagai contoh “m01” berarti 

“Pertanyaan nomor 1”, “m02” berarti “Pertanyaan nomor 2” dan seterusnya. 

Simbol “C(…)” berarti konstanta. Angka 35, 25 dan 40 yang terletak diluar tanda 

kurung merepresentasikan faktor pembobot dari persamaan yang ditampilkan. 

Konstanta ditulis dengan simbol C(pd), C(ic), C(mf), C(ua), C(is) dan C(ir) dan 

dapat berupa konstan positif atau negatif. Skor hasil perhitungan normal akan 

berkisar dari angka 0-100, dan peneliti dapat memilih konstanta variabel antara 0-

100 agar skor akhir perhitungan dapat berada dalam kisaran tersebut. 

1. Power Distance Index (PDI) 

PDI adalah luasnya pengaruh dari anggota yang kurang kuat kuasanya 

dalam masyarakat yang diperkirakan, diterima dan didistribusikan secara 

tidak merata. 

PDI = 35(m07 – m02) + 25(m20 – m23) + C(pd)      (2.1) 

    Rentang nilai PDI mulai dari 0 sampai dengan 100. 

2. Individualism Index (IDV) 

IDV keterkaitan antara anggota masyarakat yang longgar. Individualism 

(diwakili simbol “I”) merupakan lawan dari kolektivisme (diwakili oleh 
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simbol “c”) yang berarti anggota masyarakat sejak lahir kedepannya 

bersatu agar kuat yang melindungi mereka seumur hidup. 

IDV=35(m04 – m01) + 35(m09 – m06) + C(ic)      (2.2) 

Rentang nilai IDV dari 0 Sampai 100. 

3. Masculinity Index (MAS) 

Maskulinitas (“m”) adalah lawan dari feminitas (“f”). Maskulin berarti 

perbedaan antara pria dan wanita yang cukup tegas. Pria itu keras, tangguh 

dan fokus pada kesuksesan secara materi sedangkan wanita lembut, 

sederhana dan peduli terhadap kualitas hidup. Feminitas berarti antara pria 

dan wanita seharusnya lembut, sederhana dan peduli terhadap kualitas 

hidup. 

MAS=35(m05 – m03) + 35(m08 – m10) + C(mf)                     (2.3)         

Rentang nilai MAS dari 0 sampai 100. 

4. Uncertainty Avoidance Index (UAI) 

UAI adalah luasnya pengaruh ketidakpastian pada anggota masyarakat. 

UAI=40(m18 - m15) + 25(m21 – m24) + C(ua)                        (2.4) 

Nilai UAI dalam rentang 0 sampai 100. 

5. Long Term Orientation Index (LTO) 

LTO (Simbol konstanta “l”) adalah nilai yang dipegang masyarakat dalam 

hal kebaikan di masa depan dengan cara melakukan adaptasi dan 

penghematan. Lawan dari Long Term Orientation adalah Short term 

orientation (Simbol Konstanta “s”) yang berarti memegang teguh tradisi 

(masa lampau) dan memenuhi obligasi social. 

LTO=40(m13 – m14) + 25(m19 – m22) + C(ls)      (2.5) 

Rentang LTO antara 0 sampai 100. 

6. Indulgence Versus Restaint Index (IVR) 

Indulgence (simbol konstanta “i”) Berarti masyarakat yang berorientasi 

terhadap pemberian hadiah, kepuasan hidup, bersenang-senang atau 

berfoya-foya. Kebalikan dari indulgen adalah restraint (simbol konstanta 
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“r”) yaitu masyarakat memiliki pengendalian terhadap pemberian dan 

kurang menyenangi pemuasan diri dalam hidup. 

IVR=35(m12 – m11) + 40(m17 – m16) + C(ir)       (2.6) 

Rentang nilai antara 0 sampai 100. 

2.7.3 Index Skala Dimensi VSM 2013 Hofstede 

Berdasarkan buku Hofstede yang berjudul “Cultures and Organizations 

(Software Of The Mind)”, dilakukan perbandingan data hasil penelitian Hofstede 

terhadap budaya organisasi negara-negara didunia untuk mendapatkan data yang 

valid mengenai skala skor hasil perhitungan dimensi VSM 2013. Kesimpulan dari 

hasil perbandingan tersebut ditampilkan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Skala Dimensi Budaya Hofstede pada VSM 2013 

Dimensi Budaya 

Hofstede 

PDI 
Small 0-50 

Large 50-110 

UAI 
Weak 5-60 

Strong 60-115 

IDV 
Collectivism 5-50 

Individualism 50-95 

MAS 
Feminism 5-50 

Masculine 50-95 

LTO 
Short-Term Orientation 5-50 

Log-Term Orientation 50-105 

IVR 
Restraint 0-45 

Indulgence 45-100 

(Sumber: Siregar, 2016) 

2.8 Eight Imperatives (Delapan Komando) 

Delapan komando ini merupakan suatu tuntunan yang dirancang untuk 

membantu para pemimpin mengembangkan agenda aksinya. Diambil dari 8 

Imperatives for Leaders in the Networked World, tiap tuntunan merupakan suatu  

imperative/komando, yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh pemimpin. 

Komando-komando tersebut membentuk suatu kerangka kerja yang berguna 
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untuk memetik manfaat dan menghindari risiko dalam era informasi. Dengan 

demikian, para pemimpin dapat memainkan peranan kunci dalam membuat arahan 

strategis, mengimplementasikan proyek-proyek tertentu, dan memformulasikan 

kebijakan-kebijakan publik yang baru. Empat komando pertama memfokuskan 

terutama pada desain dan penerapan layanan elektronik dan regulasinya. 

Sedangkan 4 komando berikutnya fokus pada mengubah alur perdagangan, 

komunitas, dan demokrasi. 8 Imperative merupakan suatu contoh penerapan 

strategi kebijakan TI di pemerintah Inggris. Dari Imperative pertama sampai 

terakhir dijelaskan berkaitan dengan penggunaan TI (Aditya, 2015) Tahapan-

tahapan dalam 8 Imperative: 

1. Fokus pada bagaimana TI dapat membentuk ulang pekerjaan dan strategi-

strategi sektor publik.  

2. Gunakan TI untuk inovasi strategis, bukan hanya otomasi taktis. 

3. Gunakan praktek terbaik untuk mengimplementasikan inisiatif-inisiatif TI. 

4. Tingkatkan penganggaran dan pembiayaan untuk inisiatif-inisiatif TI yang 

menjanjikan. 

5. Lindungi privasi dan keamanan. 

6. Bentuk hubungan kerjasama yang berkaitan dengan TI untuk menstimulasi 

pengembangan ekonomi. 

7. Gunakan TI untuk mempromosikan kesempatan yang sama dan komunitas 

yang sehat. 

8. Persiapkan diri untuk demokrasi digital. 

Delapan imperatives tersebut yaitu sebagai berikut. Untuk imperatives 

nomor 1, terdapat tuntunan yang lebih praktis yaitu: 

Permasalahan, pengetahuan yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan 

dengn TI bersifat kompleks dan sangat dinamis. Apa yang harus dihindari, jangan 

mendelegasikan seluruh tanggung jawab pengembangan teknologi kepada para 

pakar teknologi, atau fokus terhadap operasi internal terhadap pengecualian dari 

pengembangan yang berorientasi kepada pihak eksternal dan membangun 

dukungan kebijakan yang di perlukan. 
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Apa yang harus dilakukan, mempelajari bagaimana komunikasi dan 

pemprosesan digital mengubah pekerjaan dan lingkungan kerja, idealnya melalui 

keterlibatan langsung dalam proyek-proyek TI dan berkerja dengan aplikasi 

komputer sebagai bagian dari rutinitas pribadi anda. Memfokuskan pada strategi-

strategi, ada tiga strategi yaitu: 

a. Mengembangkan infrastruktur dan kapasitas organisasi yang 

dibutuhkan. 

b. Menambah manfaat melalui layanan dan peraturan yang memanfaatkan 

network. 

c. Mengembangkan dukungan dalam masyarakat dan publik pada 

umumnya.  

Untuk imperatives nomor 2, terdapat tuntunan yaitu: 

Permasalahan, keuntungan potensial dari TI sering dipertanyakan apabila 

di gunakan hanya untuk mengotonomi proses-proses kerja yang terdahulu, dalam 

organisasi, bukan melakukan disain ulang secara mendasar terhadap proses 

tersebut. Apa yang harus dihindari, jika terjadi inovasi yang bersifat lebih agresif 

jangan memfokuskan pada peningkatan secara bertahap. Apa yang harus di 

kerjakan, lakukan pengembangan strategis secara lebih banyak. Lakukan lebih 

banyak eksperimen. Rancangan sebuah strategi e-Government dengan membuka 

kesempatan bagi layanan “dimanapun dan kapanpun”. Lakukan integrasi layanan 

melalui batasan organisasi dan program. Kembangkan layanan pribadi yang 

pilahan yang berdasarkan teknologi yang bersifat fleksibel. 

Untuk imperatives nomor 3, terdapat tuntunan yaitu: 

Permasalahan, tingkat kegagalan dari inisiatif TI seringkali menjadi 

ancaman, meskipun permasalahan yang paling sulit sebetulnya lebih bersifat 

politis dari pada bersifat teknologi. Apa yang dihindari, jangan hanya melakukan 

pendekatan TI terhadap permasalahan teknologi, dan jangan mendelegasikan 

proyek TI hanya pada spesialis teknologi. Apa yang harus dilakukan, pahami 

bahwa implementasi teknologi umumnya merupakan permasalahan perubahan 

manajemen. Tempatkan general manajer dan pimpinan yang memiliki 

kemampuan berpolitik dengan baik dalam penentuan inisiatif TI yang utama. 
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Anda membutuhkan pemimpin yang mampu menangani konflik organisasi dan 

permasalahan biaya. 

Untuk imperatives nomor 4, terdapat ketentuan yaitu: 

Permasalahan, dengan memfokuskan pada perubahan tuntunan terhadap 

program yang ada, penganggaran pemerintah yang mempersulit investasi pada 

inisiatif TI yang menawarkan maanfaat besar namun juga memerlukan inovasi 

jangka panjang dari beberapa dinas. Apa yang harus dihindari, jangan telalu 

bergantung pada pembiayaan TI melalui anggaran yang diambil dari pajak. Apa 

yang harus dilakukan, menganalisa kecendrungan ekonomi dan pembentukan 

anggaran untuk mengindetifikasi sumber keuangan yang tepat untuk 

meningkatkan ekonomi elektronik. Analisis anda mencakup prinsip yang 

memungkinkan layanan pembayaran user secara langsung karena mereka 

merupakan pihak yang memperoleh keuntungan dari hal tersebut. Selain itu 

lakukan eksplorasi terhadap pembentukan ulang anggaran untuk menghasilkan 

ulang penekanan yang lebih besar terhadap inovasi dan integrasi layanan dari 

tahun ketahun. 

Untuk imperatives nomor 5, terdapat ketentuan yaitu: 

Permasalahan, sejalan dengan pengembangan teknologi komunikasi 

online, permasalahan privasi dan keamanan membutuhkan perhatian khusus 

terhadap hak dan tanggung jawab individu untuk menjaga keamanan dan standar 

masyarakat. Apa yang harus dihindari, jangan salah dalam memahami 

permasalahan privasi dan keamanan, baik dengan mengabaikan mereka atau 

dengan memungkinkan mereka untuk berupaya mengembangkan layanan dan 

sistem elektronik baru. Apa yang harus dilakukan, paling tidak pahami dan 

terapkan “fair information practices” dan “secure information practice” yang 

berkembang dalam 25 tahun yang lalu. Bagaimanapun, semakin besar tantangan 

yang dihadapi, melibatkan penanganan kontroversi destruktif sebanyak mungkin 

melalui perancangan kedepan, dan keterlibatan stekholder dalam evaluasi 

perkasus pada pertukaran yang diturunkan dari layanan elektronik. 
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Untuk imperatives nomor 6, terdapat ketentuan yaitu: 

Permasalahan, karena keuntungan TI yang terbesar seringkali memerlukan 

kerja sama di luar organisasi yang memisahkan satu dinas dengan dinas lainya dan 

pemerintah dengan pihak swasta, menjaga kelangsungan kerja sama di antara 

entitas-entitas yang berbeda yang seringkali sulit dilakukan. Apa yang harus 

dihindari, mereka yang mengabaikan peluang kerjasama diluar organisasi 

khususnya untuk saat ini dimana internet telah mengurangi hambatan untuk 

melakukan kemampuan kerjasama melalui jaringan internal organisasi secara 

daramtis membuat kesalahaan utama kerjasama tersebut dapt menjadi lebih 

mudah dari pada biasanya. Apa yang harus dilakukan, memobilisasikan 

stakeholder publik dan swasta untuk inisiatif tertentu, seperti memperkuat 

ekonomi regional atau industri tertentu. Dalam beberapa kasus perkerjaan ini akan 

melibatkan pengembangan dari industri baru merancang dan menyampaikan 

layanan publik secara elektronik. 

Untuk imperatives nomor 7, terdapat ketentuan yaitu: 

Permasalahan, akhir-akhir ini telah menunjukan peningkatan 

ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan dan pengaruh politik. Sebuah 

pembagian secara digital memberikan ancaman terhadap peningkatan 

ketidaksamaan ini secara potensial menghancurkan keterikatan sosial dari 

masyarakat secara geografis. Apa yang harus dihindari, jangan mencoba untuk 

menghindari permasalahan ini dengan mengamsumsikan bahwa mereka terlalu 

sulit untuk diatasi. Secara ekstrim jangan mencoba mengupayakan perbaikan 

menyeluruh dengan mencoba untuk memungut pajak dari aktifitas yang jauh 

yuridiksi pajak yang rendah.  

Apa yang harus dilakukan, apa yang dapat dimanfaatkan dari “layanan 

universal” dalam dunia jaringan digital secara luas. Kembangkan pendidikan 

berbasis internet, pengembangan karir, dan keterlibatan masyarakat yang 

diperlukan untuk kesuksesan sosial dan ekonomi. 

Untuk imperatives nomor 8, terdapat ketentuan yaitu: 

Permasalahan, jaringan digital berkembang melewati batasan regional dan 

nasional untuk menghasilkan permasalahan yang berkambang dari interaksi global 
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dan jangan menganggap peraturan era informasi hanya terbatas pada pemilihan 

secara elektronik. Apa yang harus dilakukan, lakukan eksperimen untuk membuat 

partisipasi secara online dalam kancah politik menjadi lebih mudah dan berarti. 

Kebangkan inisiatif untuk membantu melegitimisi masyarakat digital dan berikan 

peran kepada stakeholder dalam menyusun standar dan berikan peran kepada 

stakeholder dalam menyusun standar dan regulasi. 

2.9 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau 

Kesbangpol Provinsi Riau merupakan instansi pemerintahan yang 

beralamat di jalan Sudirman No. 200 Bersebrangan dengan kantor Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Riau mempunyai tugas dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan 

umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang 

Sekretariat, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ideologi dan Wawasan 

Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Budaya, 

Agama,  dan Kemasyarakatan. 

2.9.1 Visi  

“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Suasana yang 

Kondusif di Provinsi Riau”. 

2.9.2 Misi  

Dalam mencapai visi tersebut, Kesbangpol Provinsi Riau merumuskan 

empat misi yang menjadi tugas utama yang harus diselesaikan dalam 5 tahun 

kedepan, yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas demokrasi. 

2. Menciptakan stabilitas daerah yang aman, tertib dan kondusif. 

3. Meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan. 

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan 

mensukseskan percepatan pembangunan Provinsi Riau. 

2.9.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan pada hakekatnya 

merupakan pengembangan rencana strategis secara berkelanjutan, yaitu: 
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1. Menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang bermartabat dalam hal ini 

menitik beratkan pada kebijakan menggunakan hak-hak konstitusional 

Renstra Kesbangpol Provinsi Riau 2014-2018 (hak sipil dan hak politik) 

sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. 

2. Mengantisipasi sejak dini potensi-potensi konflik berupa kondisi laten dan 

aktual dalam interaksi sosial kemasyarakatan yang dapat 

menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap pihak lain (sikap/perlakuan, 

kebijakan). 

3. Meningkatkan sikap nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa, serta 

kesadaran bela negara dikalangan masyarakat. 

4. Meningkatkan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan 

kemasyarakatan. 

5. Memberdayakan dan memperkuat peran lembaga-lembaga non 

pemerintah untuk mendukung keselerasi pembangunan daerah. 

Sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan pada hakekatnya 

merupakan pengembangan rencana strategis secara berkelanjutan, yaitu: 

1. Tumbuhnya nilai-nilai demokrasi yang bermartabat dan 

meningkatnya kualitas kehidupan politik dengan semakin bijaknya 

masyarakat dalam menggunakan hak politik dan hak sipilnya. 

2. Terdeteksinya kondisi-kondisi laten dan aktual dalam interaksi sosial 

kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan rasa ketidakpuasan 

terhadap pihak lain (sikap/perilaku, kebijakan) guna meminimalisasi 

konflik sosial dalam mewujudkan pemantapan kewaspadaan dalam 

mencapai ketertiban masyarakat. 

3. Meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai ideologi pancasila, 

wawasan kebangsaan, sikap nasionalisme, rasa persatuan dan 

kesatuan serta kesadaran bela negara dikalangan masyarakat. 

4. Meningkatnya ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan 

kemasyarakatan dalam menunjang ketahanan bangsa. 

 



49 

 

 

2.9.4 Tugas Pokok dan Fungsi 

Kesbangpol Provinsi Riau mempunyai tugas penyelenggaraan perumusan 

kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 

Bidang Sekretariat, Bidang Kewaspadaan Nasional, Bidang Ideologi dan 

Wawasan Kebangsaan, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Budaya, Agama,  dan Kemasyarakatan. Kepala Badan  berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.  

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas 

pokok badan, dengan fungsi sebagai berikut:  

1. Merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkordinasikan, dan 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan. 

2. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan, dan koordinasi 

pelaksanaan kebijakan teknis operasional di Bidang Ideologi dan 

Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Daerah, Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan, dan 

Bidang Politik dalam Negeri. 

3. Penyelenggaraan merumuskan dan menetapkan pemberian dukungan 

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Kesatuan Bangsa 

dan Politik. 

4. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik. 

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi 

perencanaan dan program badan, pengkajian perencanaan dan program, 

pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum, dengan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan program badan. 

2. Pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan. 

3. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum. 
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Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi di 

Bidang Ideologi Negara dan Bela Negara serta Wawasan Kebangsaan dan 

Pembauran Bangsa, dengan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 

yang meliputi Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara serta 

Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa. 

2. Penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi, dan 

fasilitasi dalam kegiatan Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara 

serta Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa. 

Bidang Kewaspadaan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi, dan fasilitasi di Bidang Kewaspadaan 

Dini dan Kerjasama Intelijen serta Penanganan Konflik, dan Pengawasan 

Lembaga/orang asing, dengan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan Kewaspadaan Daerah yang meliputi 

Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen serta Penanganan Konflik dan 

Pengawasan Lembaga/orang asing. 

2. Penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi, dan fasilitasi 

dalam kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen serta 

Penanganan Konflik dan Pengawasan Lembaga/orang asing. 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan 

Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian 

kebijakan, mediasi, komunikasi, dan fasilitasi di Bidang Ketahanan Sosial, 

sumber daya alam, dan Ekonomi serta Ketahanan Seni, Budaya, Agama, 

Kepercayaan dengan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang meliputi 

ketahanan sosial, sumber daya alam, dan ekonomi, serta ketahanan Seni, 

budaya, agama, kepercayaan. 
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2. Penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi, dan 

fasilitasi dalam kegiatan ketahanan sosial, sumber daya alam, dan 

Ekonomi, serta Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan. 

Bidang Politik dalam Negeri mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

pengkajian kebijakan, mediasi, komunikasi, dan fasilitasi di Bidang Fasilitasi 

parpol dan pemilu serta fasilitasi kelembagaan dan pendidikan budaya politik, 

dengan fungsi sebagai berikut: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan daerah yang meliputi 

fasilitasi parpol dan pemilu serta fasilitasi kelembagaan dan pendidikan 

budaya politik. 

2. Penyelenggaraan pelaksanaan program mediasi, komunikasi, dan 

fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi parpol dan pemilu serta fasilitasi 

kelembagaan dan pendidikan budaya politik. 

Struktur Organisasi Kesbangpol Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 2.10 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 2.10 Struktur Organisasi Kesbangpol Provinsi Riau 

(Sumber: Kesbangpol Provinsi Riau, 2016)



 

 

2.10 Hasil Penelitian Terdahulu 

Pembahasan tentang Budaya Organisasi bukanlah hal baru, oleh karena itu 

penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu menjadi referensi atau studi 

pustaka. Penelitian terdahulu yang pertama oleh Putro (2010) dengan judul Kultur 

Organisasi Menggunakan Hofstede dan OCAI Terhadap Strategi Penerapan TI. 

Penelitian tersebut menyimpulkan: 

1. Kultur Organisasi berpengaruh terhadap strategi penerapan TI. 

2. Strategi penerapan TI harus disesuaikan dengan kultur organisasi. 

Penelitian terdahulu kedua oleh Megawati (2013) yang berjudul Analisis 

Strategi Penerapan Teknologi Informasi dalam Membentuk Budaya Organisasi 

yang Islami Menggunakan Model Hofstede pada Pusat Komputer UIN SUSKA 

Riau. Penelitian tersebut menyimpulkan: 

1. Kondisi Budaya Puskom saat ini adalah jenis Adhocracy, dimana 

organisasi puskom menuntut inovasi dan inisiatif, berambisi dalam 

menciptakan produk dan jasa baru untuk mengantisipasi kebutuhan 

dimasa akan datang. 

2. Sedangkan dimensi budaya yang diharapkan oleh anggota organisasi 

Puskom adalah keinginan untuk berubah menjadi jenis budaya clan 

yang lebih menekankan pada kekeluargaan, dimana terdapat 

lingkungan yang teratur melalui teamwork yang baik. Pegawai 

mengharapkan kedepan ada pengembangan mutu SDM, Serta 

memperlakukan pelanggan (Mahasiswa, dosen, dan pegawai 

dilingkungan UIN SUSKA Riau) sebagai rekanan. 

Selanjutnya Penelitian terdahulu ketiga Nashri (2015) dengan judul 

Evaluasi Budaya Organisasi dalam Penerapan Teknologi Informasi Menggunakan 

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) pada PT. Perkebunan 

Nusantara V Pekanbaru. Penelitian tersebut menyimpulkan: 

1. Budaya kerja karyawan saat ini lebih condong ke kuadran Hierarchy 

dengan point yaitu 50,48. Sedangkan nilai untuk kuadran Clan sebesar 
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18,29, kemudian untuk budaya adhocracy sebesar 15,96 dan 15,26 

untuk kuadran market. 

2. Sedangkan untuk kedepan, karyawan  menginkan budaya kerja yang 

lebih kekeluargaan yang memfokuskan kepada internal organisasi 

dengan fleksibel. 

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Tahun Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

1. Budi 

Laksono 

Putro 

Kultur 

Organisasi 

Menggunakan 

Hofstede dan 

OCAI 

terhadap 

Strategi 

Penerapan 

Teknologi 

informasi 

2010 Strategi penerapan 

Teknologi 

Informasi di dalam 

mendukung 

perubahan budaya 

organisasi yang 

diinginkan. 

1. Kultur organisasi 

berpengaruh 

terhadap strategi 

penerapan 

teknologi 

Informasi 

2. Strategi 

penerapan 

Teknologi 

informasi harus 

disesuaikan 

dengan kultur 

organisasi 

2. Megawati Analisis Strategi 

Penerapan 

Teknologi 

Informasi dalam 

Membentuk 

Budaya 

Organisasi yang 

Islami 

Menggunakan 

Model Hofstede 

pada Pusat 

Komputer UIN 

Suska Riau 

2013 1. Mengidentifikasi 

dan Menganalisis 

Penerapan TI 

dalam Organisasi 

2. Menganalisis 

Budaya Organisasi 

Puskom 

3. Merekomendasikan 

Langkah Strategis 

penerapan TI untuk 

membangun 

budaya organisasi 

yang islami. 

1. Kondisi Budaya 

Puskom saat ini 

adalah jenis 

Adhocracy, 

dimana organisasi 

Puskom menuntut 

inovasi dan 

inisiatif, 

berambisi dalam 

menciptakan 

produk dan jasa 

baru untuk 

mengantisipasi 

kebutuhan dimasa 

akan datang. 

2. Sedangkan 
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No Peneliti Judul Tahun Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

Dimensi budaya 

yang diharapkan 

oleh anggota 

organisasi 

Puskom adalah 

keinginan untuk 

berubah menjadi 

jenis budaya Clan 

yang lebih 

menekankan pada 

kekeluargaan, 

dimana terdapat 

lingkungan yang 

teratur melalui 

teamwork yang 

baik. Pegawai 

mengharapkan 

kedepan ada 

pengembangan 

mutu sumber 

daya. 

2. M. Fauzan 

Nashri 

Evaluasi budaya 

organisasi 

dalam 

penerapan 

teknologi 

informasi 

menggunakan 

Organizational 

Culture 

Assessment 

Instrument 

(OCAI) pada 

PT. Perkebunan 

Nusantara V 

Pekanbaru. 

2015 Untuk memperjelas 

tentang apa saja yang 

menjadi sasaran dari 

penelitian mengenai 

budaya organisasi 

agar dapat 

mengetahui kultur 

budaya organisasi 

saat ini dan yang di 

harapkan dan 

Memberikan 

rekomendasi pada 

divisi P2TI dan SDM. 

1. Budaya kerja 

karyawan P2TI 

saat ini lebih 

condong ke 

kuadran 

Hierarchy dengan 

point yaitu 50,48 

point. Sedangkan 

point untuk 

kuadran Clan 

sebesar 18,29, 

kemudian untuk 

budaya 

Adhocracy 

sebesar 15,96 

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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No Peneliti Judul Tahun Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

point dan 15,26 

point untuk 

kuadran Market. 

2. Sedangkan untuk 

kedepan, 

karyawan P2TI 

menginkan 

budaya kerja 

yang lebih 

kekeluargaan 

yang 

memfokuskan 

kepada internal 

organisasi dengan 

fleksibel. 

 

2.11 Populasi dan Sampel  

Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda 

yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diteliti. Dengan kata lain, populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitasdan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan suatu bagian populasi. 

Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sudaryono, 2010). 

Tujuan utama penarikan sampel adalah memperoleh informasi tentang 

populasi. Oleh karena itu, sejak awal peneliti perlu mengidentifikasi populasi 

secara tepat dan akurat. Jika populasi tidak didefenisikan dengan baik, maka 

kesimpulan yang dihasilkan dari suatu penelitian kemungkinan akan keliru. Unit 

penarikan sampel merupakan suatu elemen tunggal atau sejumlah elemen yang 

akan dipilih sebagai sampel (Sudaryono, 2010). 

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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Metode penarikan sampel pada umumnya terbagi atas dua bagian besar, 

yaitu teknik sampel probabilitas dan teknik non-probabilitas. 

1. Teknik sampel probabilitas atau Sampling Probabilitas. Teknik 

penarikan dilakukan dengan menggunakan panduan metematis 

berdasarkan teori kemungkinan dimana peluang setiap unit untuk 

terpilih sebagai sampel telah dapat diketahui. Teknik penarikan sampel 

probabilitas dilakukan dengan cara memilih atau menarik sampel 

secara acak (Random) dari suatu daftar yang berisi seluruh nama 

anggota populasi yang tengan diambil sampelnya. 

2. Teknik sampel nonprobabilitas  merupakan teknik penarikan sampel 

yang tidak mengikuti panduan probabilitas matematis. Namun 

demikian, karakteristik paling penting yang membedakan kedua tipe 

sampel adalah bahwa Sampling probabilitas memungkinkan peneliti 

untuk menghitung jumlah kesalahan Sampling (sampling error) pada 

suatu penelitian, sedangkan Sampling nonprobabilitas tidak. 

(Morissan, 2012) 

Dalam hal ini, terdapat empat hal yang perlu dipertimbangkan dalam 

memutuskan apakah peneliti perlu menggunakan penarikan sampel probabilitas 

dan nonprobabilitas. 

1. Tujuan penelitaian. Tidak semua penelitian dirancang untuk 

memperoleh hasil yang akan digunakan untuk melakukan generalisasi 

terhadap populasi, tetapi lebih untuk meneliti hubungan variabel, atau 

mengumpulkan data eksploratif bagi penyusunan kuesioner atau 

instrumen pengukuran. Sampling nonprobabilitas sangat cocok 

digunakan pada penelitian semacam ini. 

2. Biaya versus nilai. Suatu sampel harus mampu menghasilkan nilai 

terbaik bagi peneliti dengan biaya seminimal mugkin. Jika biaya 

penarikan sampel probabilitas terlalu mahal dalam hubungannya 

dengan jenis dan kualitas informasi yang akan diperoleh (tujuan 

penelitian) maka penggunaan sampling non-probabilitas biasanya 

sudah cukup memuaskan. 
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3. Keterbatasan waktu. Dalam banyak kasus, peneliti perlu 

mengumpulkan informasi pendahuluan dalam waktu terbatas. 

Biasanya penelitian semacam ini dilakukan atas permintaan pihak 

tertentu seperti sponsor, manajemen perusahaan, media masa dan 

sebagainya. Karena penarikan sampel probabilitas sering kali sangat 

memakan waktu dalam pengerjaannya, maka suatu sampling non 

probabilitas dapat memenuhi kebutuhan ini. 

4. Nilai kesalahan yang dapat diterima. Dalam suatu penelitian 

pendahuluan sering kali faktor error atau kesalahan tidak menjadi 

perhatian utama, maka penggunaan sampel nonprobabilitas biasanya 

sudah cukup memadai. 

Walaupun sampel nonprobabilitas dalam beberapa kasus memiliki 

sejumlah keunggulan, namun sampel probabilitas lebih dianjurkan pada 

penelitian yang bertujuan untuk menerima atau menolak suatu pertanyaan 

penelitian yang penting, atau menerima atau menolak hipotesis yang 

hasilnya akan didigeneralisasikan kepada populasi. Teknik sampling 

probabilitas pada umumnya menggunakan beberapa tipe prosedur 

pemilihan sistematis seperti tabel nilai Random untuk memastikan bahwa 

setiap unit memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Namun demikian, 

cara ini tidak memastikan seratus persen terpilihnya suatu sampel yang 

representatif dari populasi (Morissan, 2012). 

 

 


