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BUku ini khusus di 
Pengukuh G cetak dan diperbanyak untuk acara 

an uru Besa dO U 0 r I nlversitas Airlangga 
Tanggal18 Desember 2010 

Dicetak: Pusat Pe 0 

lsi dOl I nerbltan dan Percetakan Unair (AUP) 
uar tangg 0 ung Jawab Pencetak 

Bismillaahirrahmaanirrahiim 

Dengan nama Allah Y~:r:g Maha Pengasih lagi Penyayang, 

Yang terhormat, 

Ketua, Sekretaris Senat Akademik Universitas Airlangga, dan 

anggota. 
Rektor, dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga, 

Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu, 

Para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Airlangga, 

Para Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas 

Airlangga, 
Para Rekan sejawat dan segenap sivitas akademika Universitas 

Airlangga, 
Para Mahasiswa dan sanak keluarga yang saya cintai, 

Hadirin undangan sekalian, 

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, 

Salam sejahtera bagi kita sekalian, 

Atas rahmat Allah swt., maka saya diperkenankan berdiri di 

sini untuk menyampaikan orasi dalam rangka pengukuhan Guru 

Besar saya. Pengukuhan ini merupakan suatu pengakuan dari 

Universitas bahwa saya telah menduduki tugas pendidikan tertinggi, 

yang bagi saya merupakan amanah yang berat harus saya amalkan 

untuk menjalankan tugas pendidikan mengingat berbagai hal, 

yaitu suatu kenyataan bahwa pada setiap jenjang pendidikan tinggi 

mulai strata 1 hingga strata 3 makin banyak mahasiswa yang 

berminat untuk mencerdaskan diri dan membuka diri terhadap 

wawasan baru, dan setelah lulus mereka berharap memperoleh 
pengetahuan dan wawasan yang setara dengan pendidikan di negara 

lain, atau bahkan dengan negara yang telah maju. Mereka tidak 

hanya membutuhkan pengetahuan namun juga berbagai wisdom 

tersendiri yang mematangkan kehidupan kerja dan studi mereka. 
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Hadirin yang saya muliakan, 

Dengan membawa misi seorang pendidik dan pengajar, maka 

orasi ini adalah sumbangan pemikiran atas hasil studi tentang 

bagaimana membangun kebersamaan dan mampu meraih prestasi 

yang setinggi-tingginya, tanpa meninggalkan sisi etika moral 

yang kita junjung tinggi. Oleh sebab itulah dalam orasi ini saya 
menyampaikan judul: 

MEMBANGUN SINERGI DAN MORALITAS DALAM 
LINGKUNGAN ORGANISASI PENDIDlKAN TINGGI 

Gagasan untuk membangun sinergi dan moralitas ini merupakan 
hasil perenungan dan studi mendalam yang selama ini dilakukan 

sejak menjalani pendidikan dalam studi manajemen. Begitu banyak 

keadaan lingkungan yang terjadi yang membuat kita tercenung, 
mengap b d . k . . a er asar an Human Development Index kita ada pOSISI 
yang kurang menggembirakan. 

D 'N an egara-negara yang diteliti oleh UNDP (United Nations 
Development Programme), Indonesia berada pada urutan 108/0,600 
pada kelas M d' D i e lUm evelopment yang berkategori sebaga 
developing cou t' p.... _ 

n nes. OSISI ml cukup jauh dibandingkan negara 
negara tetangga . . a 

, yang termasUk developing countries sepertl Chm 
dengan urutan ke 89/0 6 654 
d F"· '. 63, Thailand dengan urutan ke 9210, ' 
an Ihpma d 'k"! 

L' t f engan urutan 97/0,638. (http://en.wikipedia.org/w1 1 
IS _ 0 _countries b H 

Uk - Y - uman_Development Index). 
uran HDI" . - . t 

pendud k' ml leblh bersifat makro, belum lagi mengmga 
u dl Indonesia ya . I . b sar terk . ng Jum ahnya besar dan sebagIan e 

enapadamdk' , 1 
meng' k e saSI HDI tersebut. Dalam banyak hal kita per u 

eJar etertin I . 
maupun '. gga an dengan Negara lain, dari segi pendidlkan, 

SISI penghargaan t k' . . gar 
setara d a as merJa manusia IndonesIa a 

engan Negara lain di d . 
Tent uma. 

u sebagai ban t' d n 
kondisi itu . gsa 1 ak perlu merasa rendah diri denga 

,namun dengan k d" d' oba 
on lSI yang nyata ini senantiasa lC 
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untuk menggali unsur positif apakah yang sebenarnya dimiliki, 

namun belum dikembangkan secara optimal dan kurang disadari 

sebagai keunggulan yang bisa digunakan untuk memajukan negara 

dan bangsa serta masyarakat luas ini. 

Hadirin yang saya kormati, 

Pengertian sinergi sudah menjadi suatu kata yang sering kali 

diucapkan oleh banyak orang. Tetapi membangun sinergi tidak 

semudah apa yang diucapkan. Suatu kualitas sinergi adalah kualitas 

hasil kerja dapat bernilai lebih besar daripada jumlah nilai kualitas 
yang dihasilkan masing-masing anggota kelompok secara individual. 
Sinergi itu dapat berwujud sebagai maintenance synergy, bila sinergi 
itu dilihat dari keeratan anggota kelompok yang muncul sebagai 
konsekuensi dari hubungan interpersonal harmonik yang terjadi 
di dalam kelompok itu. Sinergi ini menjadi dasar bagi terwujudnya 

kualitas produktif dalam bentuk pencapaian suatu tujuan bersama. 

Kualitas ini juga disebut effective synergy (sinergi efektif). 
Dalam manajemen, konsep sinergi ini diadaptasi oleh 

para ahli seperti Ansoff (1968) dalam lingkup kebijakan bisnis 
dan didefinisikan seba-gai suatu efek yang dapat menghasilkan 
suatu hasil yang diperoleh dari kombinasi berbagai sumber daya 
organisasi, yang nilainya lebih besar dari jumlah nilai masing

masing bagiannya. 
Kanter (1989) mengadaptasi konsep sinergi ini dalam lingkup 

antar divisi dalam sebuah organisasi dan ali ansi stratejik dengan 
organisasi lain. Dinyatakannya bahwa sinergi adalah interaksi 
dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan 

melampaui apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing unit jika 

melakukannya sendiri-sendiri. 
Covey (1989) menggunakan istilah sinergi dalam suatu hubungan 

komunikasi yang te'rbentuk dari integrasi antara semangat 

kerja sarna yang bertaraf tinggi dan hubungan saling percaya. 
Sinergi ini merupakan proses kreatif yang dibangun secara bersama 
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atas dasar rasa saling percaya dan semangat kerja sarna yang sangat 

tinggi. Menurut Covey, komunikasi yang sinergistik dibangun 

dari suatu bentuk keberanian dan ketegasan, dengan sekaligus 
konsiderasi yang tinggi. 

Hampden-Turner (1990) menyatakan bahwa aktivitas sinergi 

merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas, yang 

berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Sinergi 

merupakan hasil dari suatu hubungan dialogis antara berbagai 

pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang 
mengakumulasikan pengetahuan baru. 

Hartanto (1996) menyatakan sinergi adalah suatu gagasan 

baru, yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan 
oleh banyak pih k h' . · . a mgga menghasIlkan suatu gagasan baru, yang 
dilandasl oleh pola pikir atau konsep yang baru. 

Bennis dan B" d ( · Ie erman 1997) mengartikan kerja sarna yang 
smergistik bil k . . 

b . a erJa sarna ltU bersifat kolaboratif dan disebutnya 
se agaI sebagai t' l . crea we eo laboratwn dengan komitmen yang kuat 
untuk kepentingan organisasi. 

Hadirin yang saya kormati , 

Dari konsep yan 
man' . I g saya paparkan itu perlu suatu usaha 

aJena untuk mem ...' . 
dina 'k peroleh smergl. Smergi terjadi melalm suatu 

ml a yang menyan k t . 
dalam' g u sekelompok orang yang berinteraksl 

mellJalankan tu . 
perpaduan d' . gasnya. Oleh sebab itu, sinergi terwujud darl 

an penlaku . 
di antara s para anggota kelompok yang berinteraksl 

esama mereka H '1' . 
dialogis sali k . aSl ltu dlperoleh dari suatu pertemuan 
· ' ng eterbukaa k 

tIdak meras n, emauan menerima pendapat orang, 
a terancam seca . 

gagasan oran 1 . ra mtelektual maupun personal ataS 
gam. 

Dalam setiap pek . erJaan yan . . g 
untuk beker' g sermg kah melibatkan banyak oran 

Ja sama, kualitas' . 'f 
pada hakikat smergI yang merupakan sinergi efektl , 

nya adalah hasil d . d i 
cara-cara ba . an suatu proses perpaduan af 

gal mana men t . 
4 ga aSl masalah dan perpaduan gagasan 

yang dijalankan oleh pihak-pihak yang saling percaya dan bersikap 
saling mendukung. Hasil kerja yang sinergistik itu menghasilkan 

suatu gagasan baru yang benar-benar memberikan kepuasan secara 

intrinsik bagi kedua belah pihak. Timbulnya gagasan baru dan 

kepuasan yang mengikutinya tidak akan dapat diperoleh tanpa 
kerja sarna efektif dari semua pihak. 

Ancok (2003) dalam pidato pengukuhan guru besarnya 

menyatakan bahwa kerja sarna yang efektif adalah merupakan modal 
so sial bagi organisasi. Hasil kerja sarna itu akan menjadi modal 

sosial bagi organisasi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah 

setiap kerja sarna itu selalu bisa menjadi modal bagi organisasi? Bisa 
jadi suatu kerja sarna, alih-alih menjadi modal sosial sebaliknya 

menggerogoti organisasi itu sendiri. 
Organisasi masa kini tidak dapat mengelakkan diri dari 

persaingan dan perubahan lingkungan usaha yang menuntutnya 

senantiasa merevitalisasi diri guna mengatasi tantangan-tantangan 

baru di masa mendatang. Untuk itu kerja sarna yang dilakukan 

oleh anggota organisasi dituntut untuk menghasilkan inovasi, 
sehingga organisasi memiliki keunggulan untuk bersaing. Kualitas 
sinergi merupakan hasil kerja sarna dalam kelompok, yang intinya 
didukung oleh perilaku kerja sarna di antara anggotanya. Kerja sarna 
yang dimaksud adalah kerja sarna yang kritikal, di mana seluruh 
anggota kelompok berpartisipasi dan berkolaborasi dalam organisasi 

yang berbudaya sinergistik untuk memenuhi tuntutan organisasi 

(Quigley, 1993). 

Hadirin yang saya kormati, 

Dengan pemaknaan itu, di mana sinergi diartikan sebagai 

sebuah temuan gagasan yang terbentuk dari kerja sarna di antara 
anggotanya, maka teras a makin pentingnya soft skill manajerial 

yakni tidak saja dibutuhkan kemampuan untuk mengutarakan 

gagasan, tetapi juga kemampuan untuk bersedia menjadi pendengar 

yang baik, dengan rasa kebersamaan yang tinggi. 
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Dalam lingkungan bisnis dewasa ini, di mana banyak terjadi 

perubahan-perubahan yang membutuhkan pengambilan keputusan 

yang segera dan tepat, tidak bisa segala sesuatu diputuskan sendiri 

tanpa mendengar pihak lain yang mempunyai gagasan yang 

bila diperhatikan mempunyai sumbangan yang sangat berharga 

bagi sebuah mutu keputusano Terasa makin banyak diperlukan 

keterlibatan orang-orang berpartisipasi dan yang mampu bekerja 
sama untuk membuat keputusano 

Telah dibuktikan bahwa untuk membangun sinergi (Sulasmi, 

200~) ~ekuatan utama adalah rasa saling percayao Oleh sebab itu 

menJadl suatu persoalan ketika mempertanyakan kekuatan lain 
apakah yang membuat saling percaya itu bisa terwuj~do 

Dalam pe rtO 10 

ne I Ian mtas budaya, Indonesia adalah termasuk 
negara di Asia 0 0 k yang masyarakatnya berbudaya koiektivistl 
(Hofstede 1991) Ch 

, 0 en et alo (1998), mengungkapkan bahwa 
masyarakat yang k 1 kt" 0 0 

doe IVlstIk mempunyai rasionalitas yang berbeda 
alam hal mengartOk tOo 

o I an UJuan tertmggio Tujuan tertinggi atau 
superordznate goal ba 0 

1 . gI masyarakat kolektivistik adalah the common 
goa shared by all me b . 
Yan d· 01 0 0 m ers of a gwen collectivity (tujuan bersama 

g Imi Iki oleh se ) 
B b d mua anggota dari suatu kelompok tertentu 0 

er e a dengan bUda a 0 dO 0 0 0 0 0 0 I 
b dO 0 0 0 y m IVlduahstIk, dl mana tujuan indIvldua 

er IrI sendlrI dan tidak 0 

mak d 1 0 perlu seJalan dengan tujuan kelompok, 
a a am raslOnalitas k 1 k 0 0 0 bOh 

cend 0 e tIvlstIk tujuan individual Ie 1 
erung merupakan s b dO 0 

kolektif B d u or masl dari tujuan kelompok secara 
o u aya kolektivistik 1 b °h 

sebagai mOlok bel menempatkan tujuan bersarna 
I I ersama dari 1 h ktOf Tujuan 0 0 k 0 se uru anggotanya secara kole 1 0 

mi emudlan me . 
Dalam bUda k 0 mengaruhl perilaku dari anggotanyao 

ya erJa demikian dO 0 0 I 
kepentingan dO 0 0 0 yang Ihmdari adalah menonJo nya 

Irl sendirI seh 0 0 dO 
acuan utamao ,mgga kepentingan bersama menJa 1 

Dalam budaya individ 10 0 0 

ketergantun 0 ua IstIk terdapat konsep 'salIng 
gan tUJuan' yan d °b 0 

adanya eksiste 0 dog I ahk itu terdapat asumsi dasar 
nSI an 'ketidakt 

ergantungan' (independency) yang 
6 

merupakan ciri dari suatu budaya individualistik yang sangat 
memberikan penekanan pada dominasi dari tujuan individual. 
Oleh karena itu, untuk membangun kerja sama diperlukan usaha 

manajemen bagaimana tujuan-tujuan individual itu dapat saling 

terkaito Tujuan supraordinat yang pada dasarnya berupa suatu 

shared goal of collectivity adalah tujuan yang merupakan gabungan 
dari tujuan individu-individu yang bekerja samao Sementara itu, 

dalam budaya kolektivistik, yang dihindari adalah dominasi dan 

kemenonjolan seseorang dalam sebuah kelompoko Di antara orang

orang yang bekerja di dalam kelompok yang berbudaya kerja kolektif, 

tujuan bersama itu selalu dijadikan acuano Kerja sarna akan terjadi 

bila anggota kelompok merasakan kebersamaan tujuan dan mereka 
merasakan menjadi anggota dari suatu kelompok yang kokoh (solid). 

Rasa keanggotaan dalam kelompok lebih mudah menimbulkan 

kelekatan dan komitmen seseorang pada kelompoko Oleh sebab itu, 
dalam budaya kolektivistik menjadi suatu kendala yang besar, ketika 

kelompok menjadi begitu kokoh, rasa kebersamaannya tinggi, tetapi 

kepentingan kelompok menjadi lebih besar melampaui kepentingan 

organisasi untuk berhasil dalam persaingano Orang akan mudah 
menjadi am an dan terjebak pada status quo, dan lebih sedikit 
kehirauannya terhadap tuntutan persaingan yang begitu besaro 

Hadirin yang saya hormati, 

Oleh sebab itu untuk memperoleh sinergi, suatu kelompok 

kerja perlu sekali menyegarkan diri dengan gagasan-gagasan, 
perlu otokritik dari dalam kelompok itu sendiri, dari orang-orang 
yang selalu menimba pengetahuan dan wawasan dari luar, dari 

orang-orang yang mengenali benar tentang situasi persaingan yang 

dihadapio 
Bila yang terjadi adalah kritikan dari luar kelompoknya, maka 

perlu sekali wawasan kebersamaan tujuan, sehingga kritikan itu 

lebih bersifat konstruktifo Sebaliknya bagi yang menerima kritikan 
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mampu mendengarkan dan percaya bahwa hal tersebut merupakan 
us aha pihak lain untuk memperbaiki kinerja kelompok tersebut. 

Rasa saling percaya akan merekatkan kondisi itu, sehingga yang 

menjadi pemikiran selanjutnya adalah bagaimana rasa saling 
percaya itu bisa dibentuk. 

Hadirin yang saya hormati, 

Terlihat sekali bahwa suatu sinergi hanya akan terjadi bila 

dil~ndasi oleh rasa saling percaya yang tinggi. Membangun rasa 
salmg percaya men· d· . 1· . . ~a I ISU yang sangat penting yang perlu seka I 
dlbma dalam lingkun k·l . . . . . gan eCI masyarakat, Imgkungan pendidikan 
tmggI, ~ampai ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Tanpa 
rasa sahng percaya k . . orang a an selalu melindungi diri, meletakkan 
dIn pada posisi b t h d er a an, an semuanya itu menghambat orang 
untuk belajar lebih . (C . H maJu ostIgan, lIter and Berman, 1998). 
h :bungan rasa saling percaya itu tidak hanya dalam lingkup 
u ungan manajer deng d··. . hub . an yang Iplmpmnya, namun dalam hngkup 

ungan orgamsasional secara lebih luas. 
Secara interpers 1 . ona , rasa sahng percaya timbul bila dalam 

proses menjalani kehidu k· 
kt pan erJa bersama-sama dalam suatu kurun 

wa u tertentu d· 
melak k .' I mana orang yakin bahwa bila orang tersebut 

u an tmdakan tertentu k tu 
dari pih k 1 . . a an mendapatkan respons terten 

a am, sesual de ... 
(Hosmer LT, 1995). ngan JaI1JI dan apa yang pernah dikatakan 

Hadirin yang saya hormati , 

Dari analisis lintas bUda a . 
terutama d . h Y , rasa salmg percaya yang tumbuh 

an ubungan kedek 
tidak tertulis U t k atan, ada ikatan emosional yang 

. n u berhasil d 1· k penentu lain a am pekerJaan masih diperlu an 
. yang bermakna 

mellJadi perekat t ' namun rasa kebersamaan tetap 
u ama untuk 

Faktor penentu I· . menumbuhkan rasa saling percaya. 
am ItU antara 1 . ·f am adalah perilaku bela jar inovati 
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dan kemampuan bekerja sarna (Sulasmia, 2009). Perilaku ini adalah 
perilaku dari anggota organisasi yang senantiasa belajar, tidak 
mudah terjebak pada suatu yang rutin saja dilakukan, berdialog 

menjadi sebuah pilihan, hingga dapat menemukan gagasan-gagasan 

ataupun terobosan baru hasil dari perbincangan itu. Semua itu 
akan memunculkan suatu hasil kerja sama yang bersifat sinergistik. 
Kebersamaan memang penting dan menjadi syarat untuk 

tumbuhnya sinergi, namun perlu diiringi oleh suatu standar norma 

kerja yang tinggi yang disepakati bersama. Rasa kebersamaan 

dengan standar norma kerja yang lebih rendah akan membentuk 

kelompok yang am an untuk didiami sebagai temp at berlindung, 
namun tidak menghasilkan sinergi untuk memperoleh keunggulan. 

Hadirin yang saya hormati, 

Organisasi yang menghasilkan sinergi, didukung oleh 

kemampuan orang untuk melahirkan gagasannya yang inovatif, 

namun bersama dengan itu perlu kemampuannya untuk berbeda 

pendapat dan bertukar pendapat secara terbuka dan tulus, dan 
dalam prosesnya dijalankan melalui tindakan yang etikal dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
Dalam lingkungan pendidikan tinggi yang terdiri dari berbagai 

bidang studi, sangat dikenal bahwa para akademisi dituntut 

mempunyai profesionalisme yang tinggi dalam bidangnya. Selain 

itu juga diharapkan menjadi anggota sivitasakademika yang 

baik. Seorang akademisi tidak hanya bekerja sehari-hari untuk 

memenuhi standar operasi atau tanggung jawab sesuai dengan 
kontrak sebagai tenaga pengajar. Organ (1988) dalam Bruhn et' 

al. (2002) menyatakan bahwa seorang akademisi dituntut untuk 

berperilaku sebagai anggota organisasi yang baik di mana sering 
kali dituntut untuk menjadi orang yang altruistik, suka menolong, 

berhati nurani, perduli dengan masalah sosial, berbaik laku dengan 

sesamanya, bersikap sportif, dan menunjukkan kebajikan, serta 
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sekaligus profesional dalam bidang studinya. Tata laku seorang 

pengajar di perguruan tinggi di satu sisi dituntut untuk menjadi 

anggota organisasi yang baik (good citizenship), dengan ciri yang 

telah disebutkan, namun juga dituntut juga untuk profesional. 

Profesionalisme pengajar dicirikan sebagai berikut: (1) profesi 

sebagai seorang pengajar adalah tuntutan jiwa, yang memberikan 
kepuasan tersendiri atau dikatakan sebagai tuntutan batin, sehingga 

kepuasannya bersifat intrinsik, (2) dipandu oleh suatu idealisme 

untuk memberikan pelayanan bagi klien dan komunitasnya, 

(3) suatu posisi yang bertanggung jawab dengan kewenangan 

yang dipunyai, (4) mempunyai legitimasi dan status tersendiri, (5) 

mempunyai pengaturan diri dan otonomi dalam bidangnya. Namun 
karena seorang penga' 'tu b ..' . . oar 1 erstatus pegaWaI dan sebuah mstItusl 
pendidikan maka dit tut I' . I' ..' un pu a penlaku kepegawaIannya. Seka lpun 
demlklan profesio r . , na lsme mengaJar tetap menjadi prioritas utama. 
Dalam konteks n'l . d . 

1 al an norma, demikianlah seorang pengaJar 
dalam lingkunga . . . . n perguruan tmggl perlu berkembang bersama 
secara smergIstik dan moralistik. 

Hadirin yang saya hormati , 

Menurut Hofstede & H f: t d . o see (2005: 103) ciri-ciri budaya kerJa 
yang cenderung k I kt' . . 
h oe IVlStIk dalam organisasi adalah bahwa 
ubungan pribadi I' h 

I . me lmpa pada tugas, dan hubungan yang baik itu 
per u leblh dulu diban 

I k gun sebelum mengharapkan orang-orangnya 
me a sanakan tugas dengan b 'k al . 

Disampaikan pula bah . 
kolekt' . tik d wa manaJemen dalam masyarakat yang 

IVlS a alah . 
bud manaJemen kelompok. Pada hakikatnya, dalarn 

aya yang cenderung k I kt' . . 
O b 0 e lVlSbk, manajemen adalah manajernen 
rang anyak at k I 

Pe" au e ompok (Hofstede & Hofstede 2005: 101). 
mlmpm perlu melakukan ' 

dan pendekatan membangun kebersamaan 
menanamkan nilai-nil . 

merasa terpad dial serta norma di mana orang-orang 
u a am sebuah kelompok yang kokoh. 
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Dengan analisis seperti yang telah dipaparkan tersebut, maka 

untuk membangun gagasan bersama, dan agar realitas akademik 

terjaga, maka perlu membangun kinerja yang sinergistik di dunia 

akademik, di mana kolegialisme di antara sejawat dalam organisasi 

menjadi tumpuan utama. Kepemimpinan adalah kepemimpinan 
akademik. Moralitas yang berkembang tumbuh dari moralitas 
pribadi yang perduli terhadap perkembangan akademik. Rufaidah 
(2009) dan Rahmawati (2009), dan Sulasmi dan Widhianto (2009) 

telah menunjukkan hasil penelitiap yang saling mendukung yaitu 

bahwa moralitas pribadi dalam arti prinsip-prinsip pribadi yang 

dipegang sangat menentukan ke~adaran moral yang dirasakan 
sebagai tuntutan moralistik sebagai tenaga pengajar, untuk 
senantiasa mengembangkan diri, tidak saja secara individual, tetapi 
secara bersama dan perduli terhadap perkembangan lingkungan, 

serta ikut serta di dalamnya. Sebagai seorang pengajar, kesadaran 
moral itu adalah kesadaran untuk mengembangkan diri, yang 

ditumbuhkan dari prinsip-prinsip moralitas yang dipegang oleh 

pengajar tersebut. Selanjutnya, kesadaran moral itulah yang 
kemudian mampu membangun perilaku pengajar yang baik (good 

citizenship behavior). 
Setiap manusia mempunyai dasar berpijak untuk meniti 

kehidupan ini. Begitu juga ketika manusia harus beraktivitas 
kerja. Di mana pun dia berada ia akan membekali diri dengan 

prinsip-prinsip moralitas yang mampu menuntunnya dalam bidang 
apa pun untuk berperilaku etikal. Moralitas yang bersifat pribadi ini 

merupakan prinsip-prinsip hidup yang dimiliki oleh seorang yang 
ditentukan oleh lingkungannya dan bela jar dari lingkungannya. 
Selain itu moralitas menjadi dasar untuk membangun etika, , 
di mana setiap profesi mempunyai dasar etikanya tersendiri, yang 
akan mengatur bagaimana harus bertindak sesuai dengan profesi 

itu. Prinsip-prinsip moral yang dimiliki oleh seseorang akan muncul 

dalam kesadaran moral, khususnya dalam perguruan tinggi, yang 

akan menuntun perilakunya melahirkan sikap kerja yang etikal. 
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Dari hasil penelitian Sulasmi dan Widhianto (2009), aturan dan 
prosedur yang dijalankan secara konsisten, memberikan pengaruh 

terkuat pada tingkat kesadaran moral para anggotanya. Bruhn, 

et ai. menyatakan bahwa good citizenship adalah produk dari 

suatu budaya organisasi dan bagaimana para anggota organisasi 

menafsirkannya. Oleh sebab itu, lingkungan menjadi sangat penting 
untuk membentuk perilaku etikal. 

Dapat dimengerti bahwa suatu moralitas yang dimiliki secara 

pribadi mampu menjadi tumpuan terbentuknya kesadaran moral 

seseorang. Kesadaran moral bergerak dari lingkungan kerja di mana 

sehari-hari orang bekerja dan bergaul dengan sesama rekan kerja. 

Pengaruh itu dapat dipahami karena dalam kerja sarna dan 
kebersamaan terkandung muatan etikal dan moralistik, di mana 

syarat untuk bisa bekerja sarna dengan tulus adalah keterbukaan 

dan kemauan seseorang untuk mendengar pendapat orang lain 

terlepas, dari kepentingan merUaga citra dirinya sendiri. Dari kondisi 

tersebut nampak bahwa moralitas pribadi mampu membentuk 

~esadaran moral seseorang bagaimana harus bergaul dalam 
hngkungan kerja secara etikal. 

Sulasmi et ai. (2010) menurUukkan hasil bahwa iklim akademik 
pengaturan institusi tersebut mampu membentuk kesadaran moral, 
yang selaniutnya ke d I '. t 

• • tI sa aran mora yang dlpunYaI oleh para anggo a 
orgamsasl sanggup b t k . . 

. mem en u penlaku yang diharapkan sebagal 
perllaku yang baik . k . . 

secara eb al. Dengan mengadaptasi pemlklran 
Senge tentang i' . 

. earnzng organzzation (Senge 2006) perilaku 
akademlk yang t"k I d I . " .. 

. e 1 a a am lmgkup pendidikan diartikan di SInI 
Sebagal: (1) kemauan . 

para pengaJar untuk menguasai pengetahuan secara profesional (2) 
(3) . ' mau memperbaiki diri dan bekerja sama, 

mau mehhat bahw I' 
b k' a sega a tmdakannya akan berdampak pada anya Plhak yang t k . t ( 
ya . . '. er al, 4) mau berbagi dalam masa depan 

ng mgm dlralh sert (5) '" I 
rnengad t· ' a memlhkl fleksibilitas untuk sela u 

ap aSl pada perubahan lingkungan. 
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Dari kesadaran moral seperti ini diharapkan antar sivitas 
akademika pengajar akan terjalin hubungan yang sinergistik dan 

moralistik sesuai dengan tuntutan yang ada dalam perguruan 
tinggi. 

Hadirin yang saya hormati, 

Dalam orasi ini ingin disampaikan bahwa dalam suatu kehidupan 

kerja, khususnya dengan latar budaya kerja yang kita alami bersama, 

penting sekali kebersamaan yang sering didengung-dengungkan 

bersama. Namun dengan kebersamaan itu saja, belum cukup kuat 

untuk memperoleh keunggulan. Aturan dan prosedur, nilai-nilai 
yang berjalan, kebiasaan berdialog satu sarna lain dengan sikap 
keterbukaan dan mau berbed~ pendapat dengan sikap yang bukan 

mengutamakan kalah-menang, sangat diperlukan. Orientasi orang 
lebih ditujukan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan 

segelintir orang atau kelompok saja, namun secara keseluruhan 

melibatkan anggota organisasi dengan pemikiran yang berbeda

beda itu. Sudah menjadi acuan dalam kondisi ketidak pastian ini, 
bahwa untuk memperoleh gagasan yang berkualitas tinggi, sangat 
diperlukan keterlibatan dari banyak pihak (Daft, 2010). Orientasinya 
adalah pada keunggulan bersama. Memang kebersamaan mampu 
dengan kuat menjadi sumber terbentuknya rasa saling percaya, 

namun dalam kebersamaan itu perlu dihidupkan keanekaragaman 

gagasan, dihidupkannya nilai-nilai yang sejalan dengan ~ujuan 

organisasi untuk maju dan berkembang. Tujuan untuk maJu ~an 
menang dalam percaturan dan pergaulan dunia menjadi panghma 

d r ng percaya itu tumbuh oleh sehingga kebersamaan an rasa sa 1 , 

k yal' commonality of purpose. Keanekaragaman arena mempun ." , 
yang ada dalam lingkungan kerja tidak perlu dlslkapl sebaga~ 

b 'l mang mempunyai tujuan yang sarna. Sepertl ancaman, 1 a me . , 
yang telah dikatakan oleh Fuad Hassan (aIm,) yang pernah menJadl 

M 'p d'd'k n dan Kebudayaan Indonesia pada tahun enten en 1 1 a 
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1985-1993, yang juga seorang psikolog, bahwa semangat 

ke- 'kita' -an perlu lebih didahulukan daripada ke- 'kami' -an 

(Hassan, 2002), di mana ke-'kami'-an yang kuat ini akan dapat 

mengembangkan fanatisme yang berlebihan terhadap kelompoknya 

sendiri. Ke-'kita'-an akan menjadi sumber sinergi yang hasilnya 

berlipat ganda, melampaui penjumlahan masing-masing bila bekerja 

sendiri-sendiri secara individual atau dalam kelompoknya sendiri. 

Hadirin yang saya karmati, 

Sinergi yang berlandaskan rasa saling percaya yang tinggi, 

sering disebutkan sebagai modal sosial bagi organisasi. Apa yang 

sering disebut sebagai modal sosial ataupun modal intelektual 

~kan, me~jadi modal organisasi ha~1Ya bila semangat berkinerja 
ltu dldedlkasikan bagi organisasi, dan tujuan dari unit-unit kerja 

sejalan dengan tujuan umum dari organisasi secara total untuk 
memperoleh keunggulan R I' , 'k , , ' asa sa mg percaya dan bersmergI, a an 
menJadl modal sosial d d 1 ' 
.. an mo a mtelektual organisasi, hanya 
Jlka secara sosial ora d 

, ng-orang alam organisasi dikelola dengan 
balk, dengan menghar' t" , 

, , gal par lSlpasl setiap orang yang ada dalam 
orgamsasl, dengan syar t t'd k 1 b' 

a 1 a e Ih mengutamakan kepentingan 
salah satu pihak saja D ' , ' 

, engan argumentasl yang dapat dltenma 
oleh semua pihak diar hk ' 

, a an pada tUJuan bersama dari seluruh 
anggotanya, maka gagasa d t d' , 

d ' napa IterIma dengan baik termasuk 
pa a Implementasinya Aka d'k' , 
t' b 1 b'l' 'n se I It resistensi dan apatisme yang 
1m u, 1 a tuJuan dan im Ie ' 

d d' k P mentasl untuk pencapaiannya terbuka 
an lrasa an adil sec 

l't' S ara prosedural oleh pihak yang terkait, Basil 
pene I Ian chachter t h 1 
telah lama s k ° 1, d'l ka un 951 dalam Luthans (2002: 469) yang 

eallaukann 1 
has'l ' amun re evan untuk saat ini adalah 

1 yang menyatakan bahw k 1 ' 
dinamika yang h k a, e ompok yang akrab mempunyal 

penu ekuatan terh d k 
ini perlu dipimp' a ap produktivitas, Kelompo 

m secara efektif h' 
kontribusinya bag' , ' se mgga akan memberikan 

I orgamsasi. N amun bila tidak dike lola dengan 
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baik, kelompok yang produktif ini bisa saja menyimpang kinerjanya 

mengikuti aturannya sendiri dan tidak sejalan dengan tujuan 

organisasi. Diperlukan pendekatan antar pribadi yang erat, berdialog 

dan saling memahami agar kelompok yang produktif tersebut 

mendedikasikan kinerjanya bagi organisasi, hingga benar-benar 
kelompok tersebut menjadi modal bagi organisasi, 

Hadirin yang saya karmati, 

Melalui studi lintas budaya semakin diyakini bahwa ilmu 

manajemen yang telah dipelajari, yang sering kali datang dari suatu 

negara dengan latar belakang budaya yang berbeda, membutuhkan 

kecermatan dan pertimbangan akan kesesuaiannya dengan budaya 

lokal. Terutama dalam implementasinya yang membutuhkan suatu 
kecermatan disesuaikan dengan akar budayanya, Sumber rasa 
saling percaya sebagai sarana untuk membangun sinergi, berbeda 

dengan kondisi yang dilakukan dengan budaya individualistik. 

Rasa saling percaya bukan sesuatu hal yang sifatnya mandatori, 

dapat diharuskan atau dikomando, Ada jaringan pengikat rasa 

saling percaya, yang diawali dengan kedekatan dan kebersamaan 

sebagai syarat perlu, Hal itu perlu namun tentu saja belum cukup, 

Selanjutnya diperlukan berkembangnya nilai dan norma akademik 
yang menjadi spirit dari kelompok akademisi yang patuh terhadap 

norma yang ada dan berkiprah sesuai dengan tuntutan nilai yang 

seharusnya berkembang di perguruan tinggi yang telah dipaparkan, 

Dalam berinteraksi menjalankan tugasnya dipenuhi oleh nilai dan 
norma sehingga rasa saling percaya itu menjadi semakin kuat dan 
semakin kokoh, Kedekatan hubungan tentu memerlukan bukti 

nyata bahwa seseorang dapat dipercaya, Sangat patutlah bagi 

kit a semua untuk menunjukkan bahwa masing-masing pribadi 

dalam lingkungan kerja adalah orang-orang yang bisa dipercay~ 

dengan menunjukkan inisiatif serta tindakan yang mampu memben 

keyakinan pada orang lain bahwa diri kita bisa dipercaya, 
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Hadirin yang saya hormati , 

Demikianlah pidato pen k h restu d . gu u an Guru Besar saya. Mohon doa 
an para hadirin sek 1· k b t. a lan, arena dengan pengukuhan ini 

erar I suatu amanah barn sa . b.. ya tenma untuk menjalankan tugas 
se agal pengaJar sebagai ba i d . . . All h. g an an Slvltas akademika. Semoga 

a senantIasa memberikan b· . 
amanah ini da t. 1mbmgan dan ridhaNya agar 

pa sayaJalankan dengan sebaik-baiknya. 
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jabatan Guru Besar. yaan yang diberikan untuk memangku 
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!konomi, dan Bisnis yang pada saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Muslich 
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Dr W' di' ' . ~n llarto, MBA, serta Dr. Rudi Purwono. Ketua Departemen 
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