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ABSTRAK 
Fokus penelitian ini adalah implementasi budaya organisasi pada organisasi hasil 
akuisisi di PT. KGI Sekuritas Indonesia Wilayah Jawa Timur. Tingginya persitiwa 
akuisisi dan penerapan budaya organisasi di Indonesia yang masih lemah 
membuat peneliti tertarik untuk meneliti. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 
hasil akuisisi. Dua kantor cabang KGI, Surabaya Barat dan Malang 
mengimplementasikan budaya organisasi disesuaikan dengan masing-masing 
anggota di kantornya. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain peran 
komunikasi dalam organisasi, karakteristik organisasi swasta, model budaya 
organisasi milik Schein. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif dengan in-depth interview kepada 10 anggota di dua kantor cabang 
yang terdiri dari kepala cabang dan karyawannya. Selanjutnya peneliti 
menjelaskan temuan implementasi budaya organisasi dan faktor penunjang 
implementasi dari wawancara mendalam tersebut. Dengan teknik analisis: reduksi 
data, kategorisasi data dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi budaya organisasi PT. KGI Sekuritas Indonesia yang merupakan 
perusahaan hasil akuisisi ternyata  disesuaikan dengan anggota dan lingkungan 
kantor cabang. Peneliti menemukan terdapat peran leader dalam memotivasi 
karyawannya di masing-masing kantor cabang. Implementasi budaya organisasi 
yang dilakukan di lihat dari artefak dan values yang diterapkan untuk mencapai 
keberhasilan PT. KGI Sekuritas Indonesia. 

Kata kunci : Implementasi budaya organisasi, Artefak, Values, Peran Leader.  

PENDAHULUAN 
Penelitian  ini  berfokus  mengenai  implementasi  budaya  organisasi  pada 

organisasi  hasil  akuisisi  di  PT.  KGI Sekuritas  Indonesia  Wilayah Jawa Timur, 

yang dilakukan oleh kepala cabang dan karyawan. Edgar Schein dalam Wibowo 

(2016: 14) mendefinisikan budaya organisasi sebagai filosofi yang menjadi dasar 

acuan suatu organisasi dalam menetapkan kebijakan, aturan main bergaul serta 

perasaan  atau  iklim  yang  dibawa  individu  pada  sebuah  perisapan  disuatu 

organisasi.  Pacanowsky & Trujillo  dalam Miller  (2011:  82)  mengatakan “each 

organization has its own way of doing what it does and its own way of talking 
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about what it is doing”. Artinya bahwa organisasi memiliki caranya sendiri dalam 

melakukan apa yang dilakukan serta memiliki cara sendiri dalam berbicara atas 

apa yang ingin diucapkan. Pada intinya budaya yang dimiliki akan membedakan 

organisasi tersebut dengan organisasi lain dalam sektor bidang yang sama. 

Topik  penelitian  ini  menjadi  menarik  untuk  diteliti  karena  budaya 

organisasi  menjadi  salah satu faktor  pencapaian dari  tujuan organisasi.  Sejalan 

dengan  hal  tersebut  penelitian  Nuryanto  (2012)  dan  Primadona  (2012) 

mempunyai  kesamaan  pendapat,  bahwa  budaya  organisasi  memiliki  peranan 

penting  pada  sebuah  organisasi  atau  perusahaan,  karena  dapat  mempengaruhi 

kinerja.  Sejalan  dengan  itu  penelitian  milik  Muhammad  (2017:193)  memiliki 

pemikiran  bahwa  di  masa  mendatang  organisasi  sukses  ialah  organisasi  yang 

mampu  mengelola  budaya  dan  nilai-nilai  untuk  mencapai  keberhasilan  suatu 

organisasi.  Maka apabila  suatu  perusahaan menerapkan dan mengelola  budaya 

organisasi  kepada  anggotanya,  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  penunjang 

keberhasilan kinerja organisasi tersebut.

Pemilihan tema implementasi budaya organisasi pada konteks penelitian 

ini,  perusahaan KGI sekuritas  merupakan perusahaan hasil  akuisisi  yang telah 

mengakuisisi  perusahaan  lokal.  Melalui  adanya  peristiwa  tersebut,  KGI  yang 

merupakan perusahaan asing, akhirnya memiliki dan mengembangkan usahanya 

di  Indonesia.  Maka  implementasi  perlu  dilakukan  karena  terjadi  pergantian 

perusahaan  pada  sektor  bidang  yang  sama.  Peneliti  menemukan  jika  kantor 

cabang wilayah Jawa Timur telah berkembang cukup pesat hingga terdapat tiga 

kantor, ternyata di masing - masing kantor cabang tersebut implementasi budaya 

disesuaikan dengan anggota dan lingkungan dimasing-masing kantor cabang. 

Menurut Primadona (2012:21) terdapat tiga kekuatan yang memiliki peran 

penting dalam mempertahankan budayanya agar tetap pada jalur,  yaitu praktek 

seleksi, model sosialisasi dan tindakan/implementasi yang dilakukan. Penelitian 

kali  ini  lebih  berfokus  pada  implementasi  budaya  organisasi  di  perusahaan 

sekuritas asing yang telah mengakuisisi perusahaan lokal. Salah satu upaya untuk 
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mempertahankan organisasi dari adanya persaingan yang ketat dengan organisasi 

lain pada sektor bidang yang sama dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai 

kepada anggota perusahaan untuk diterapkan sehari-hari  demi mencapai tujuan 

perusahaan.  Pada penelitian ini  implementasi  menjadi topik yang tepat,  karena 

KGI  merupakan  perusahaan  asing  yang  telah  mengakuisisi  perusahaan  lokal, 

terjadi  perubahan kepemilikan perusahaan,  maka implementasi  perlu dilakukan 

dengan terjadinya pergantian perusahaan, yang mana para anggotanya terdiri dari 

karyawan perusahaan lama dan adapula karyawan yang baru bergabung.  

PT.  KGI  Sekuritas  Indonesia  merupakan  suatu  perusahaan  profit  yang 

bergerak dibidang jasa sektor keuangan bidang saham. Visi dari KGI Sekuritas 

sendiri yakni berusaha untuk menjadi perusahaan efek yang berdaya saing tinggi 

di  Indonesia.  Sedangkan  perusahaan  ini  memiliki  dua  misi  utama  untuk 

mendukung visi tersebut berupa penyedia jasa perantara perdagangan efek dengan 

fokus pada pelayanan serta pendekatan interpersonal dan menjadi penyedia jasa 

penasehat keuangan yang inovatif baik bagi nasabah dalam negeri maupun luar 

negeri.  Menurut sejarah dari perusahaan sendiri, KGI Sekuritas Indonesia pada 

awalnya  merupakan  salah  satu  bagian  dari  holding  company  kelompok  KGI 

Capital  Asia  Limited  (KGICA)  Hong  Kong,  yang  telah  mengakuisisi  saham 

perusahaan Hasta Dana Sekuritas Indonesia (HDSI) secara keseluruhan, beserta 

sumber  daya  manusianya  (SDM).  HDSI  merupakan  perusahaan  dengan  sektor 

fokus bidang saham. Tepat pada tanggal 1 September 2016 HDSI resmi menjadi 

anggota kelompok KGI dan berganti nama menjadi PT. KGI Sekuritas Indonesia 

(kgi.co.id). Banyak penghargaan telah didapatkan oleh PT. KGI Sekuritas selama 

beberapa tahun terakhir seperti  Best Local Broker, Best Bond House Domestic, 

lalu pada tahun 2016 perusahaan ini juga mendapatkan penghargaan dari regulator 

pasar  keuangan  dengan  nominasi  ETF  Outsaning  Market  Maker,  serta  Best 

Government  Bond  Dealer  (kgi.co.id).  Prestasi  ini  membuat  KGI  Sekuritas 

semakin ingin melebarkan bisnisnya di banyak lokasi dan membuat perusahaan 

KGI memiliki nilai jual yang terpercaya untuk memainkan investasi. 
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Urgensitas dari penelitian ini ialah implementasi penting dilakukan untuk 

menerapkan budaya organisasi kepada karyawan terkait dengan perusahaan asing 

yang  telah  mengakuisisi  perusahaan  Hasta  Dana  (lokal).  Selain  itu  menurut 

Kamaludin et al.  (2015:216) peristiwa akuisisi  pada suatu organisasi seringkali 

membahas  persoalan  budaya  yang  masih  terabaikan,  maka  budaya  organisasi 

berperan penting pada suatu organisasi. Adanya implementasi budaya organisasi 

pada organisasi akuisisi dapat menciptakan pemahaman untuk mengetengahkan 

betapa pentingnya peran budaya organisasi dalam menjalankan sebuah organisasi.

Penelitian  kali  ini  berangkat  dari  sebuah  fenomena,  terdapatnya 

perusahaan  hasil  akuisisi  yang  mengimplementasikan  budaya  organisasi  dan 

disesuaikan  dengan  anggota  dan  lingkungan  dikantor  cabang  masing-masing. 

Selain  itu  alasan  lain  karena  banyaknya  perusahaan  yang  masih  mengabaikan 

penerapan budaya organisasi  serta peningkatan peristiwa akuisisi  sebagai  salah 

satu upaya untuk melebarkan usaha dibanyak wilayah, khususnya di  Indonesia 

dalam sektor keuangan. Dunia bisnis di era globalisasi saat ini mengalami banyak 

perubahan dan menjadi semakin kompetitif untuk berhasil, namun ternyata peran 

dari implementasi budaya organisasi sendiri  masih belum disadari oleh banyak 

pihak,  padahal  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  faktor  strategis  perusahaan 

untuk meraih kesuksesannya (Tjahyanti 2011:46).

Seringkali  akuisisi  dilakukan  bertujuan  untuk  pengambilalihan  saham 

secara menyeluruh yang ada pada suatu organisasi dan banyak motif  lain yang 

terjadi  bila  suatu  perusahaan  melakukan  akuisisi  terhadap  perusahaan.  Bisa 

dimulai  dari  motif  ekonomi,  nilai  sinergis,  tujuan  bisnis,  meningkatkan  nilai 

perusahaan hingga suatu  keinginan untuk mencapai  posisi  tertentu.  Sedangkan 

menurut Kamaludin et al. (2015:36) ia menyatakan hasil dari adanya organisasi 

atau perusahaan melakukan putusan akuisisi seringkali didasarkan pada pemikiran 

bahwa akuisisi dapat menjadi jalan pintas bagi suatu organisasi atau perusahaan 

untuk  mengembangkan  usahanya  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  cara 

pertumbuhan  internal.  Dalam  objek  penelitian  ini  pun,  PT.  KGI  Sekuritas 
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melakukan akuisisi PT. Hasta Dana di Indonesia untuk melebarkan sayapnya di 

dunia saham wilayah Asia. 

Pemilihan  penelitian  tentang  implementasi  budaya  organisasi  pada 

organisasi  akuisisi  dilakukan  peneliti  mengingat  budaya  memiliki  peran  yang 

penting  pada  suatu  organisasi.  Adapun  pemilihan  tema  implementasi  budaya 

organisasi  sendiri  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  dan  menciptakan 

pemikiran kepada para anggota organisasi dalam melakukan aktivitas sehari- hari 

dilingkungan  kerja.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  implementasi  budaya 

organisasi  yang  diharapkan  memiliki  pemahaman  yang  sama  dengan  tujuan 

organisasi untuk meraih keberhasilan dengan menerapkan budaya organisasi yang 

dimiliki.

Perusahaan ini memiliki kantor cabang dibeberapa wilayah di Pulau Jawa. 

Khusus untuk Jawa Timur sendiri sudah ada tiga cabang di wilayah yang berbeda, 

dibandingkan  dengan  kantor  cabang  diwilayah  lain.  Observasi  awal  yang 

dilakukan  oleh  peneliti  pada  lokasi  Malang  dan  Surabaya  Barat  memiliki 

perbedaan yang cukup signifikan.  Terlihat  dari  bagaimana cara berkomunikasi, 

berpakaian, tata letak ruang kantor, serta beberapa aturan lain terkait dengan nilai-

nilai organisasi. 

PEMBAHASAN

 Pada bagian pembahasan, peneliti membahas dan menginterpretasi secara 

naratif terkait dengan temuan hasil pengumpulan data tentang implementasi 

budaya organisasi pada organisasi hasil akuisisi di PT. KGI Sekuritas Indonesia 

Wilayah Jawa Timur. Budaya organisasi memiliki peran penting dalam suatu 

organisasi. Penelitian milik Yadnyawati (2012:7) menyatakan jika dalam dua 

dekade terakhir budaya organisasi telah menjadi topik penting dunia bisnis karena 

dampaknya, yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam beraktivitas dan 

menjalankan tugasnya. Peneliti juga mendapati temuan bahwa dibalik adanya 

implementasi budaya organisasi pada organisasi hasil akuisisi, terdapat peran 
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penting dari seorang leader. Ia bertanggung jawab dan bertugas 

mengimplementasikan budaya organisasi serta menjalankan kinerja di masing-

masing kantor untuk menghasilkan track record yang baik agar visi dan tujuan 

perusahaan tercapai. Dengan cara memberikan motivasi kepada karyawannya, 

baik motivasi internal maupun eksternal. 

 Pada pengamatan terhadap budaya organisasi yang tampak / observable 

pelayanan yang pertama kali diberikan oleh PT. KGI ini dapat dilihat melalui 

lokasi kantor. Delyardi et al. (2013:5) menyatakan bahwa suatu perusahaan perlu 

untuk mempertimbangkan kembali pemilihan lokasi perusahaan, dikarenakan 

lokasi merupakan salah satu strategi bersaing dengan perusahaan lain dalam 

rangka menarik perhatian dan minat dari konsumen. Lokasi kantor  yang saat ini 

dipilih mengindikasikan bahwa perusahaan siap untuk menghadapi persaingan 

perusahaan lain dengan market yang sama. Melalui dua kantor cabang, KGI 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masuk dan mendekat ke dalam market 

atau investornya. Karena perusahaan KGI merupakan perusahaan jasa yang 

berfokus pada sektor bidang ekonomi saham.  

 Hasil pengamatan peneliti melihat kedua kantor menunjukkan bahwa 

kedua kantor tersebut berupaya memberikan pelayanan terbaik sebagai cerminan 

dari sikap professional. Perusahaan melalui kantor cabangnya memfasilitasi 

keberadaan kantor cabang KGI dibeberapa wilayah selain itu keberadaan kantor 

cabang juga dapat mengindikasikan bahwa perusahaan KGI mendekatkan diri 

kepada investornya, atau masuk kedalam market dari perusahaan tersebut. Kedua 

branch manager di kantor Cabang Surabaya Barat dan Malang mengatakan lokasi 

kantor dekat dengan domisili nasabah dan karyawannya jadi sama-sama 

menguntungkan banyak pihak. Penentuan lokasi kantor merupakan salah satu 

strategi penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan atau organisasi dalam 

bidang apapun terkait dengan mendirikan usaha baru ataupun memindahkan 

lokasi kantor lama ke lokasi kantor yang baru (Rismalaningrum 2017:11). 

Berdasarkan teori tersebut dijelaskan bahwa pemilihan lokasi merupakan salah 
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satu strategi perusahaan untuk mencapai kesuksesannya. Terlebih jika pengeluaran 

kantor perlu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi maka akan berakibat fatal jika 

dirasa tidak memberikan untung lebih. Dalam perpindahaannya branch manager 

KGI Surabaya Barat memilih lokasi yang dirasa tepat untuk perkembangan bisnis 

KGI. Faktor lain yang diperhatikan saat itu juga ialah terkait biaya sewa, ukuran 

kantor, serta target investor perusahaan. 

 Penerapan tata letak logo KGI di dalam kantor ini menunjukkan nilai 

professional dari perusahaan, bahwa kantor tersebut benar-benar kantor PT. KGI 

Sekuritas Indonesia. Agustina et al. (2009:331) mendefiniskan logo sebagai 

sebuah presentasi atau penampilan secara visual dari suatu perusahaan yang 

dianggap sebagai identitas perusahaan. Dalam hal ini logo KGI yang diletakkan di 

dalam kantor menunjukkan identitas dari perusahaan. Informasi bagi pengunjung 

yang datang bahwa kantor tersebut merupakan kantor PT. KGI Sekuritas 

Indonesia. 

 Rusdiansyah (2017:522) menjelaskan bahwa kondisi fisik meliputi tata 

ruang kantor yang dibangun senyaman mungkin, bersih, rapi, pencahayaan yang 

cukup serta sirkulasi udara yang baik. Sedangkan kondisi non fisik terlihat dari 

para anggota dalam membangun suasana kerja, hubungan antar sesama karyawan 

maupun dengan pimpinan. Penerapan di kantor cabang Surabaya barat tersedia 

satu jenis ruangan saja non-smoking area, berbeda dengan kantor cabang Malang 

yang menyediakan ruang kerja smoking area dan non smoking area.  

 Di samping itu terdapat finger print, setiap harinya karyawan akan 

melakukan absensi kehadiran. Finger print kantor merupakan alat absensi 

kehadiran karyawan di KGI Malang yang salah satunya menunjukkan nilai 

professional dari karyawan. Bahwa disiplin waktu dalam bekerja itu penting maka 

karyawan diminta untuk absen pada saat datang maupun pulang kantor. 

 Salah satu kantor KGI cabang Malang dalam mengimplementasikan 

budaya organisasi melalui artefak tata ruang kantornya menunjukkan dengan 

memberikan kenyamanan kepada karyawannya dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas 
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karyawan yang terpenuhi: pencahayaan ruang kerja yang cukup terang, suhu atau 

temperatur ruangan yang cukup, alat kerja seperti: komputer dan jaringan internet 

yang lebih canggih, dapur kecil, ruang terbuka dengan diperbolehkan memelihara 

binatang, tempat beribadah, elektronik TV, kulkas, AC, dsb fasilitas dan teknologi 

yang diberikan tersebut salah satu bentuk dari misi inovatif KGI dan untuk 

menunjang kinerja karyawan dalam mencapai taget perusahaan.  

 Di kantor KGI Surabaya Barat dan KGI Malang dapat dilihat keduanya 

membuat pola meja kerja tidak dibuat cubbicle, melainkan satu meja besar untuk 

beberapa orang. Hal ini mencerminkan adanya keterbukaan dalam komunikasi 

yang membuat kebersamaan dalam bekerja layaknya teamwork. Pola ruang kerja 

dibuat seperti itu supaya terjadi komunikasi secara langsung dan terjadi feedback 

secara langsung pula, yang memungkinkan keterikatan antar anggota layaknya 

partner. Tata ruang kerja dapat menciptakan ruang kerja yang interaktif secara 

terhubung dan berdampak pada kebebasan karyawan dalam bergerak (Anggraeni 

& Yuniarsih 2017:3). 
“[…] cuma diubah sedikit dan ditambah beberapa perabotan [..] untuk menghemat 
space dibuat pola meja seperti ini, kalau dibuat kotak bisa saja, cuma makan 
tempat. Seperti ini juga lebih nyaman dan efisien dari segi waktu kalau ada info 
apapun kan lebih enak bisa tau cepat atau tinggal ngomong saja semua 
dengar” (Ibu Reny Wijayanti, Branch Manager KGI Malang, 20 Desember 2017). 

 

Gambar 1 Situasi ruang kerja di Kantor KGI Cabang Malang & Surabaya Barat 
Sumber: Research Observation November - Desember 2017 

Para anggota KGI Sekuritas Indonesia di kantor cabang Malang maupun Surabaya 

Barat memiliki nilai professional dan mengimplementasikan nilai tersebut pada 

aktivitas sehari-hari di kantor. Maksud dari nilai professional ini ialah mereka 
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telah melakukan tugasnya masing - masing dengan baik, dan pekerjaan yang 

ditekuni sesuai dengan skill atau keahlian yang dimiliki.  
“Professional, sesuai dengan bidangnya, keahlian atau skill yang menjadi 
pekerjaannya, contoh saja seseorang pandai sepakbola dan dia menjadikan bermain 
sepakbola sumber penghasilannya. Kalau dipekerjaan ini, kebetulan saya paham IT 
jadi saya membidangi IT dan merangkap sebagai admin” (Sugeng, Admin KGI 
Malang, 20 Desember 2017). 

Selain itu professional ini ditunjukkan dari sikap para anggota KGI diharuskan 

memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah atau investor. Hal tersebut 

merupakan misi pertama perusahaan dan tentunya akan memiliki dampak panjang 

yang menguntungkan bagi perusahaan KGI Sekuritas Indonesia sendiri. 

Pelayanan publik yakni sebuah organisasi yang memerlukan pendekatan terkait 

dengan kualitas dari layanan publik itu sendiri, karena nantinya mereka lah yang 

akan merasakan dan pendekatan ini harus menjadi penggerak nomor satu dalam 

operasi bisnis (Albrecht & Lovelock 1992:10 dalam Ibrahim 2008:2).  

 Melalui kutipan interview tersebut, ia memiliki pemahaman, bahwa yang 

disebut professional berarti memiliki basic knowledge atas pekerjaannya. 

Diimplementasikan dengan pekerjaan ini, broker memiliki tugas tanggung jawab 

untuk memainkan dana nasabah serta mengembangkan dana tersebut supaya lebih 

untung dan cara pelayanan yang diberikan dengan baik merupakan salah satu 

implementasi dari nilai professional ini. Profesional merupakan salah satu nilai 

yang setiap pekerja diharapkan memiliki rasa dan sikap tanggungjawab tentang 

tugasnya, serta bekerja dengan efektif, efisien dan disiplin dalam bekerja yang 

nantinya akan berdampak pada masa depan untuk menghadapi tantangan dan 

kesempatan. Efektif merupakan sebuah kemampuan untuk memilih dan mencapai 

tujuan yang tepat pada sasaran, sedangkan efisien yakni kemampuan untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan cara yang benar (Pane & Astuti 2009:4). 
“Profesional itu ya tau, misalnya kerja di bursa. Profesional berarti tau dasarnya 
apa terkait bursa saham. Dimana nantinya bakal ketemu klien,  terus kalau ditanya 
ya harus bisa jawab, sampaikan sejelas mungkin, dan berikan pelayanan terbaik 
untuk bisa ngembangin dana klien. Basic knowledge harus punya, bukan sekedar 
untung saja” (Robby, Broker KGI Surabaya Barat). 
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 Terkait dengan jam kerja, untuk penerapan di Malang sendiri diwajibkan 

datang dan pulang sesuai jam kantor. Namun kepala cabang KGI Malang dan 

Surabaya Barat sendiri juga tidak melarang jika sewaktu-waktu terdapat 

karyawannya yang datang terlambat atau izin keluar kantor lebih cepat. Asalkan 

alasan yang diberikan jelas, tugas terselesaikan atau telah di handle rekan yang 

lain dan bila terlambat datang siapapun itu harus memberi kabar  ke yang lain 

bahwa akan terlambat datang ke kantor, dalam artian komunikasi yang terjalin 

antar rekan kerja harus lancar. Maka nantinya tidak akan terjadi kesalahpahaman. 

Peneliti dapat melihat aturan kantor terkait sikap professional dari karyawan dapat 

ditunjukkan melalui jam kerja kantor, dan di dua kantor cabang tersebut 

pengimplementasian aturannya berbeda, namun kedua branch manager tetap 

memberlakukan komunikasi untuk ijin ataupun memberi kabar melalui grup 

whatsapp. Begitu juga dengan sistem cuti, bila karyawan cuti maka yang nantinya 

melakukan transaksi saham ialah karyawan lain yang ditunjuk, jadi pada akhirnya 

transaksi tetap akan berjalan, tidak terhenti hanya karena karyawan tersebut tidak 

masuk. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disiplin yakni: jam kerja, izin 

karyawan dan absensi kehadiran karyawan (Sari 2017:3). 

 Disamping itu karyawan tidak dapat berkerja sendiri tanpa bantuan dari 

rekan kerja yang lain untuk mencapai visi misi dan target, dalam suatu organisasi 

perlu adanya kerjasama antar tiap individu yang akan meningkatkan kinerja dan 

track record dari karyawan maupun perusahaan.  
“Partner itu ya penting disini, kalau satu orang merangkap jadi banyak tugas ya 
pecah kepala ini. Ya broker, ya marketing, ya admin nggak fokus kerjaannya. 
Berbeda dengan sekarang ada bagian nya sendiri” (Robby, Broker KGI 
Surabaya Barat). 

Melalui kutipan transkrip tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya partner 

dilingkungan pekerjaan tugas menjadi lebih ringan dan tiap individu bisa untuk 

fokus ke jobdesk-nya masing-masing, sehingga tidak ada yang merangkap dan 

tidak ada pula tugas yang terbengkalai. Pada implementasinya sendiri, kantor KGI 

�10



Surabaya Barat dan KGI Malang, masing-masing telah memiliki jobdesk yang 

sesuai dengan kemampuannya. Pembagian kerja mencakup bagaimana tugas, 

kewajiban, dan pekerjaan pada suatu organisasi didistribusikan kepada tiap 

individu terkait (Wursanto 2009:49). 

 Pelayanan terbaik yang diberikan oleh anggota perusahaan kepada 

nasabahnya merupakan kunci dari keberhasilan perusahaan dalam sektor bidang 

jasa (Pratiwi & Seminari 2015: 1422). Pelayanan terbaik dengan pendekatan 

interpersonal merupakan salah satu misi dari perusahaan untuk mencapai visi 

menjadi perusahaan efek yang berdaya saing tinggi di Indonesia. Kepercayaan 

penting untuk dibangun oleh tiap individu. Menurut para anggota KGI baik di 

kantor cabang Malang maupun Surabaya Barat nilai yang ketiga memiliki makna 

yang amat berarti bagi karir seseorang.  

“Kepercayaan merupakan beban moral, secara psikologis ada tanggung jawab 
dalam mengelola uang. Kalo berkurang terus malah nasabah pergi. Kepercayaan 
jangan di salah gunakan, sekali nggak dipercaya bisnis lain ga di percaya 
juga” (Robby Broker KGI Surabaya Barat, Maret 2018). 

 Terkait dengan kepercayaan yang harus dibangun dengan nasabah, 

Marketing KGI Surabaya mengatakan salah satu cara yang tepat dengan membuat 

orang membutuhkan apa yang kita tawarkan. Saat melakukan komunikasi dengan 

nasabah juga membuat orang tersebut nyaman berbicara dengannya. Andresa 

(2016:142) menyatakan bahwa komunikasi yang efektif dilakukan oleh anggota 

organisasi kepada nasabahnya dalam perusahaan sektor jasa akan meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman dari nasabah untuk menciptakan kepercayaan yang 

lebih besar.  

 Disamping membangun kepercayaan antar sesama anggota KGI maupun 

dengan nasabah, mengarah pada kredibilitas yang ditunjukkan. Inggrawan 

(2010:33) menyatakan bahwa kredibilitas menjadi salah satu alasan paling masuk 

akal yang dapat diterima untuk percaya kepada seseorang. Selain itu pula menurut 

Puspitasari (2011:4) terdapat dua komponen penting kredibilitas, keahlian dan 

kepercayaan. Kredibilitas tidak dapat dibangun dengan sekejap maka salah satu 
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upaya untuk membangun kredibilitas dengan menghasilkan track record yang 

baik. Dalam hal ini Inggrawan (2010:34) memperteguh jika prestasi yang dimiliki 

perusahaan dapat menjadi salah satu poin penting untuk menarik minat pihak luar 

yakni investor. Perusahaan KGI untuk membangun kredibilitasnya menggunakan 

track record kinerja yang dianggap sebagai salah satu cara tepat untuk membuat 

investor tertarik dan menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Track record 

yang dipertunjukkan dilihat dari pengalaman perusahaan serta kinerja karyawan, 

kiprahnya di dunia bisnis dengan menunjukkan tingkat keberhasilan serta 

kompetensi yang dimiliki oleh tiap anggota KGI. 

 Pada setiap organisasi terdapat individu yang dipilih sebagai orang yang 

dipercayakan mengatur kinerja orang lain, disebut sebagai pimpinan dari kata 

tersebut kemudian muncul kepemimpinan (Veithzal & Mulyadi 2010:1). Kantor 

cabang KGI Sekuritas di Malang maupun di Surabaya Barat masing-masing 

dipimpin oleh seorang branch manager atau kepala cabang. 

 Motivasi dan disiplin kerja menjadi peran leader yang penting dalam 

konteks penelitian kali ini, karena objek penelitian ini merupakan perusahaan 

hasil akuisisi. Menurut The Jakarta Consulting Group (2014), seringkali terjadi 

benturan sumber daya manusia (SDM), maka diperlukan langkah-langkah untuk 

meminimalisir terjadinya benturan budaya, yakni dengan leader menjalin 

hubungan baik dengan karyawan melalui motivasi kerja dan disiplin kerja untuk 

dapat menjalin kerjasama yang baik.  

 Seorang pemimpin berperan memberikan arahan kepada anggotanya untuk 

melakukan pekerjaan secara tepat (Pramudyo 2013: 51). Ibu Reny memberikan 

motivasi dengan menunjukkan kepada karyawannya bahwa peluang masih banyak 

karena pemahaman masyarakat tentang pasar modal pun masih sedikit maka dari 

itu harus semangat dalam bekerja untuk mencapai visi perusahaan. Dalam hal ini 

motivasi yang diberikan branch manager KGI Malang kepada karyawannya 

merupakan motivasi ekternal. Motivasi ekternal yakni motivasi yang berasal dari 

luar seperti imbalan gaji dan bonus yang diterima, dan harapan dengan 
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menggunakan kemampuan secara maksimal untuk menghasilkan kinerja serta 

potensi yang baik (Aini 2013:101) 
“Saya selalu bilang ke mereka, peluang masih besar. Memang tidak 
gampang, tapi masih banyak masyarakat yang belum tahu pasar modal, […] 
market masih luas, tetap semangat dan guyub rukun selalu untuk kita semua” 
(Reny Wijayanti, Branch Manager KGI Malang, Desember 2017). 

 Sedangkan Ibu Tirza memotivasi karyawannya dengan harapan target 

tinggi serta tidak mudah puas dengan apa yang telah diperoleh saat itu. 

Mempunyai keinginan berwujud harapan berarti percaya dan bertindak seakan-

akan apa yang diinginkan dapat tercapai (Wursanto 2005:353). Branch Manager 

KGI Surabaya Barat memiliki pemikiran bahwa kebutuhan hidup semakin 

meningkat, harga terus naik, dan tentu dalam  bekerja juga harus semakin giat.  

“Kita sebut diri kita money makers […] akibat harga kebutuhan yang selalu 
naik. […] jangan mudah puas dengan yang di dapat” (Tirza Alvianti, Branch 
Manager KGI Surabaya Barat, Desember 2017). 

 Melalui kutipan indepth interview tersebut branch manager KGI Surabaya 

Barat memberikan motivasi dengan melihat faktor kebutuhan dalam diri atau 

internal, merupakan motivasi yang dibangkitkan dalam diri seseorang dimana ia 

bekerja karena kebutuhan diri namun disamping itu motivasi internal juga muncul 

karena adanya kebutuhan, keinginan, kerjasama, kesenangan bekerja dan kondisi 

karyawan di suatu organisasi (Aini 2013:100). 

 Pendekatan yang dilakukan untuk menumbuhkan semangat kinerja 

karyawan dengan saling sharing kendala yang dihadapi, sharing pengalaman 

terkait dengan solusi untuk kedepannya, melakukan makan siang bersama dengan 

karyawannya agar lebih dekat dan sebagai salah satu upaya refreshing  sementara 

dari jobdesk masing-masing.  

“[…] kadang saya ajak teman-teman buat makan bareng tujuannya sekedar 
berbagi dan lebih akrab saja” (Reny Wijayanti, Branch Manager KGI Malang, 
Desember 2017). 
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KESIMPULAN 

 Secara garis besar implementasi budaya organisasi yang dilakukan di 

kedua kantor cabang ini dilakukan secara konsisten, karena dapat mempengaruhi 

kinerja anggota organisasi dalam beraktivitas untuk mencapai visi perusahaan 

yakni menjadi perusahaan efek yang berdaya saing tinggi di Indonesia. Di 

samping itu pula peneliti memiliki temua bahwa terdapat peran leader atau kepala 

cabang di masing-masing kantor untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepada 

para anggotanya. Penelitian ini mengungkap bahwa para anggota organisasi di 

kantor cabang Malang lebih cenderung disiplin terkait dengan jam kerja dan outfit 

yang di pakai (rapi dan bersepatu). Sedangkan kantor cabang di Surabaya Barat, 

lebih fleksibel menerapkan aturan jam kerja ke kantor dan outfit yang cenderung 

informal santai diperbolehkan digunakan ke kantor, yang terpenting yakni 

karyawan merasa nyaman dan omzet terpenuhi. 

 Simpulan temuan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah 

implementasi budaya organisasi hasil akuisisi PT. KGI Sekuritas dikedua kantor 

cabang tidak terlepas dari peran leader atau branch manager yang memimpin 

anggotanya. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa peran pimpinan 

dalam mengimplementasikan budaya organisasi hasil akuisisi di PT. KGI 

Sekuritas yang di lakukan di dua kantor cabang terletak dari komunikasi pimpinan 

sebagai role model. Komunikasi penting dilakukan jika pimpinan ingin sukses 

dalam implementasi nilai-nilai organisasi dan aktivitas sebagai pemimpin maka 

komunikasi harus dibangun dengan baik. Pimpinan yang menjadi role model di 

suatu perusahaan dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan kesiapan mental 

yang luar biasa karena nantinya pimpinan yang akan memberikan contoh kepada 

karyawannya terkait dengan hal yang harus dikerjakan dan tidak dikerjakan. Dan 

jika hal itu positif maka akan menguntungkan kinerja kantor tersebut dan bisa 

secepatnya mencapai tujuan perusahaan. Namun jika hal negatif yang ditiru oleh 

anggotanya maka akan berdampak buruk dan berakibat fatal terhadap budaya 
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organisasi yang selanjutnya menurunkan kinerja dari kantor cabang dan 

perusahaan menjadi semakin tertinggal.  
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