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ABSTRAK 

Budaya organisasi atau organizational culture mempunyai arti penting bagi suatu 

institusi termasuk institusi pemerintahan. Keberadaan budaya organisasi untuk 

membangun sumberdaya manusia agar setiap orang sadar bahwa mereka berada 

dalam suatu hubungan sifat peran, berkomunikasi secara efektif dan efisien. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya budaya organisasi pada di 

Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya. Penelitian ini dilakukan 

pada 58 responden yaitu pada pegawai di Kantor Regional II Badan Kepegawaian 

Negara Surabaya. Pada penelitian menggunakan 7 dimensi budaya organisasi yang 

dikemukan oleh Robbins and Judge. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

yang bersifat deskriptif. Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan 

proportional random sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kondisi budaya organisasi pada di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara 

berdasarkan dimensi innovation and risk taking, attention to detail, outcome 

orientation, people orientation, team orientation, aggressiveness, dan stability 

dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai hasil rata-rata tertinggai yaitu pada 

dimensi team orientation sebesar 2,75 yang masuk kedalam kategori sedang. Dan 

yang mempunyai hasil rata-rata terendah yaitu pada dimensi aggressiveness sebesar 

1,55 yang masuk kedalam kategori rendah. Sedangkan total rata-rata keseluruhan 

dari ketujuh dimensi tersebut sebesar 2,03 yang masuk kedalam kategori rendah. 

Kata kunci : budaya organisasi, deskriptif, Kantor Regional II Badan Kepegawaian 

Negara Surabaya. 
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ABSTRACT 
 

 

Organizational culture or organizational culture has an important meaning for an 

institution including government institutions. The existence of an organizational 

culture to build human resources so that everyone is aware that they are in a 

relationship of role character, communicating effectively and efficiently. This study 

aims to determine the presence or absence of organizational culture in Regional 

Offices II Surabaya State Personnel Agency. This research was conducted on 58 

respondents, namely employees at the Regional Office II Surabaya State Personnel 

Agency. The research uses 7 dimensions of organizational culture that are found 

by Robbins and Judge. This study uses quantitative methods that are descriptive. 

Sampling in this study using proportional random sampling. The results of this 

study indicate that the conditions of organizational culture in Regional Offices II 

of the State Personnel Agency based on innovation and risk taking dimensions, 

attention to detail, outcome orientation, people orientation, team orientation, 

aggressiveness, and stability can be concluded that those with average results the 

highest is in the team orientation dimension of 2.75 which is in the medium category. 

And those with the lowest average results are in the dimension of aggressiveness of 

1.55 which falls into the low category. While the overall total of the seven 

dimensions is 2.03 which falls into the low category. 

 

Keywords : organizational culture, descriptive, Kantor Regional II Badan 

Kepegawaian Negara Surabaya. 
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Pendahuluan 

Budaya kerja atau culture set aparatur yang menjadi salah satu area 

reformasi birokrasi merupakan bagian dari budaya organisasi. Hal ini dapat 

dilihat dari permenPAN-RB No. 39 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengembangan Budaya Kerja. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa budaya 

organisasi menjadi acuan pegawai melakukan kegiatan (bekerja) untuk 

mencapai tujuan atau cita-cita organisasi (Permenpan , halaman 4). Budaya 

organisasi atau organizational culture mempunyai arti penting bagi suatu 

institusi termasuk institusi pemerintahan. Keberadaan budaya organisasi untuk 

membangun sumberdaya manusia agar setiap orang sadar bahwa mereka 

berada dalam suatu hubungan sifat peran, berkomunikasi secara efektif dan 

efisien. Sejumlah literatur dan hasil riset empiris telah mendokumentasikan 

bahwa budaya organisasi menyangkut bagaimana para anggota melihat 

organisasi tersebut bukan menyangkut apakah para anggota organisasi 

menyukainya apa tidak (Robbin, 2002). Menurut hasil observasi yang ada, 

bahwa budaya organisasi yang kuat, adaptif, dan dinamis memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kesuksesan kinerja ekonomi dan kinerja manajerial 

suatu organisasi dalam jangka panjang.  

Organisasi merupakan suatu sistem yang dapat mempengaruhi satu sama 

lain, apabila salah satu dari sub sistem mengalami kerusakan maka akan 

berpengaruh pada pada sub-sub sistem yang lain. Sumber daya manusia yang 

dimiliki merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam sistem yang dapat 

menentukan sehat atau tidaknya sebuah organisasi. Berlanjutnya 

pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki merupakan kebutuhan 

organisasi yang mutlak dibutuhkan. Hasil kerja yang baik seorang pegawai 

dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan akan 

berpengaruh pada keberhasilan pada suatu organisasi. Seorang pegawai harus 

mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan serta memiliki 

motivasi, pengalaman, displin, dan semangat kerja yang tinggi. Handoko 

(2008) mengatakan bahwa sumber daya terpenting dari sebuah organisasi 

adalah sumber daya manusia yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, 

bakat, kreativitas, dan usaha mereka pada perusahaan.  

Diperlukan adanya analisis terhadap faktor-faktor yang dapat memotivasi 

pegawai dan kinerja pegawai dengan memperhatikan kebutuhan pegawai. 

Karena masing-masing pegawai mempunyai latar belakang dan pola pikir 

keyakinan yang berbeda maka kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan tersebut 

perlu diseragamkan sesuai dengan tujuan organisasi agar dapat tercipta suatu 

kinerja yang optimal melalui suatu wadah yang disebut dengan budaya 

organisasi. 

Saat ini di Indonesia memiliki jumlah pegawai negeri sipil mencapai lima 

juta orang. Dari jumlah tersebut, menurut Men-PAN Feisal Tamin yang 

diunggah melalui situs www.uinjkt.ac.id mengatakan bahwa 60 % tidak cukup 

profesional dan produktif. Pegawai mangkir saat jam kantor atau seusai hari 

libur nasional hingga kini masih menjadi persoalan yang ada di beberapa 

instansi pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap dan budaya 
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dikalangan sikap PNS belum tumbuh dan menjadi kesadaran bagi masing-

masing individu maupun kelompok. Pembenahan kinerja pada pegawai negeri 

sipil ini tentunya harus berorientasi pada pembenahan budaya kerja. Pelaksaan 

budaya kerja pada instansi pemerintahan berkaitan dengan semua pihak agar 

benar-benar dapat terlaksana sesuai dengan harapan. 

Menurut pemaparan permasalahan tentang budaya organisasi dari instansi 

pemerintahan maka diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam tentang 

budaya organisasi. Objek penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Kanreg 

II BKN Surabaya merupakan instansi pemerintahan dan memiliki tugas 

menyelenggarakan sebagia tugas pokok dan fungsi BKN di bidang administrasi 

dan manajemen kepegawaian negara sesuai dengan wilayah kerja, dimana 

kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

Pegawai Kanreg II BKN sebagai salah satu unsur utama SDM aparatur 

negara mempunyai peranan yaitu menentukan keberhasilan penyelenggaran 

pelayanan di bidang kepegawaian untuk para pegawai negeri sipil di wilayah 

Jawa Timur. Pegawai Kanreg II BKN harus memiliki kompetensi yang 

diindikasikan melalui sikap dan perilaku profesional, disiplin serta penuh 

loyalitas terhadap tanggung jawabnya dalam peran dan fungsi yang telah 

ditetapkan. Kesesuain antara budaya organisasi dengan nilai-nilai yang 

dimiliki oleh anggota organisasi akan menimbulkan motivasi dari dalam diri 

masing-masing anggota untuk berusaha memberikan seluruh kemampuan yang 

dimiliki sehingga dapat mendorong kinerja individu secara optimal. 

Sesuai dengan fungsi dan peranan yang dijalankan oleh Kanreg II BKN 

yaitu melaksanakan administrasi kepegawaian negeri sipil. Instansi 

pemerintahan ini memiliki lima bagian yang terdiri dari Bagian Tata Usaha, 

Bidang Mutasi & Status Kepegawaian, Bidang Pengangkatan dan Pensiun, 

Bidang Informasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan dan Supervisi 

Kepegawaian. 

Hasil wawancara degan salah satu pegawai Kanreg II BKN Bidang 

Informasi Kepegawaian ketika pra survey, menjelaskan bahwa sejauh ini 

Kanreg II BKN Surabaya telah berada dalam kondisi lingkungan kerja yang 

cukup baik dan memiliki kedisiplinan tinggi. Kebiasaan-kebiasaan seperti 3S 

(Senyum, Sapa dan Salam) telah diterapkan, adanya team building, pembuatan 

laporan harian melalui sebuah aplikasi, sistem absensi pegawai finger print 

yang dilakukan sebanyak dua kali sehari,  dan sejumlah prosedur perijinan 

yang harus dilakukan ketika pegawai ada kepentingan di luar kantor. 

Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya secara 

keseluruhan dalam hal budaya organisasi sudah cukup baik hal tersebut 

berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Kanreg II BKN 

Bidang Informasi Kepegawaian. Namun setelah dilakukan observasi lebih 

lanjut terdapat beberapa ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dengan 

pemaparan yang disampaikan oleh salah satu pegawai pada saat pra survey. 

Menurut data yang telah diperoleh dari Kanreg II BKN Surabaya memiliki 

140 pegawai yang sebagian besar pegawainya berada pada usia yang sudah 

tidak produktif. Melalui observasi yang dilakukan terlihat bahwa beberapa 
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pegawai di Kanreg II BKN Surabaya sudah memasuki usia tidak produktif dan 

hampir memasuki masa pensiun. Apabila dilihat dari sisi produktivitas kerja, 

maka hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang harus diperhatikan 

karena berkaitan pula dengan motivasi dan budaya kerja. Menurut Plato yang 

dikutip oleh Sahlan (1998) mengatakan bahwa seseorang pada waktu muda 

sangat kreatif, namum setelah tua kemampuan dan kreatifitasnya mengalami 

kemunduran karena dimakan oleh usia. Hal tersebut dikarenakan kehilangan 

upaya dan telah merasa puas dengan keberhasilan yang telah diraihnya. 

Beberapa pegawai pada usia tidak produktif bahkan menjalang masa pensiun 

ini salah satunya mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi berbasis 

komputer dan internet.  

Menurut hasil observasi yang telah dilakukan di Kanreg II BKN Surabaya 

bagi sebagian pegawai yang usianya menjelang masa pensiun mempelajari TI 

tidak mudah dan cukup membingungkan dalam penggunaannya. Ketika ada 

yang ingin melatih mereka untuk menggunakan teknologi terkini berbasis 

komputer dan internet, yang terjadi adalah mereka merasa enggan dan malas 

untuk mengikuti instruksi yang diberikan karena dirasa cukup sulit. Sedangkan, 

saat ini sebagian besar pekerjaan sudah menggunakan teknologi terkini 

berbasis komputer dan internet.  

Permasalahan lainnya yang terdapat di Kanreg II BKN Surabaya berkaitan 

erat dengan budaya organisasi. Menurut Kast dan Rosenzweig (dalam Hakim, 

2011) budaya organisasi merupakan sebagian suatu sistem nilai dan 

kepercayaan yang berinteraksi dengan orang dalam suatu organisasi, struktur 

organisasi dan sistem kontrol yang dianut bersama yang berinteraksi dengan 

orang-orang suatu perusahaan, struktur organisasi dan sistem pengawasan 

untuk menghasilkan norma-norma perilaku. Dari definisi tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa unsur yang berhubungan dengan 

budaya dalam organisasi yaitu sistem nilai, kepercayaan dan perilaku atau 

norma. 

Apabila definisi tersebut dihubungkan dengan kinerja pegawai yakni 

kedisiplinan terdapat beberapa ketidaksesuaian. Beberapa pegawai terlihat 

tidak tepat waktu memasuki kantor setelah jam istirahat berakhir. Terlihat 

masih ada beberapa pegawai memasuki kantor sekitar 30-45 menit lebih lama 

setelah jam istirahat usai. Terdapat permasalahan yang timbul mengenai 

keterlambatan penerbitan SK bagi sejumlah pegawai negeri sipil. Hal tersebut 

terlihat pada kurangnya intergrasi beberapa bagian dalam menangani hal 

tersebut dikarenakan volume pekerjaan yang meningkat di waktu tertentu 

sehingga beberapa bagian mengalami kesalah pahaman. Kesalah pahaman 

antara satu bagian dengan bagian yang lain atas informasi yang akan diolah 

menyebabkan pengerjaan tugas seperti penerbitan SK bagi pegawai negeri sipil 

yang membutuhkan menjadi tidak tepat waktu. Jika dilihat dari indikator 

budaya organisasi yakni integrasi tergolong pada integrasi yang kurang.  

Dilihat dari latar belakang mengenai kurangnya kesadaran terhadap budaya 

organisasi dilihat dari perilaku keterlambatan masuk kerja pada beberapa 

pegawai setelah jam istirahat, dan kurangnya integrasi dalam memproses SK 

bagi sejumlah PNS, diperlukan kajian yang lebih mendalam agar Kanreg II 
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BKN Surabaya tetap dapat melayani publik degan efektif dan menghasilkan 

prestasi kerja yang baik.  

Menurut uraian empiris, dan kondisi objek di atas, peneliti bermaksud 

mengambil Judul Penelitian “Budaya Organisasi Di Kantor Regional II Badan 

Kepegawaian Negara Surabaya”. penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 

keadaan budaya organisasi di Kanreg II BKN Surabaya setelah berbagai 

implementasi nilai-nilai dan perubahan struktural kepemimpinan yang terjadi. 

Budaya Organisasi 

Kast dan James E. Rosenzweig (dalam Uha, 2017) menyatakan bahwa 

organisasi merupakan sekelompok orang yang terikat secara formal dalam 

hubungan atasan dengan bawahan yang bekerja untuk mencapai tujuan 

bersama. Selain itu, ahli lainnya Stephen P. Robbins (dalam Ndraha, 2005), 

menyatakan bahwa organisasi merupakan entitas sosial yang terkoordinasi 

dengan identitas batas relatif yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan 

bersama. Berbeda dengan Kast dan James E. Rosenzweig dan Stephen P. 

Robbins, Dwight Waldo (dalam Ndraha, 2005), berpendapat bahwa organisasi 

sebagai organisme hidup yang memiliki aspek anatomik yaitu struktur dan 

aspek fisiologikal yaitu manajemen. 

Definisi budaya organisasi sangat beragam dan berbeda-beda. Sutrino 

(2010) menyatakan bahwa keragaman dan perbedaan itu akibat adanya berbagai 

pandangan, pendekatan, minat masing-masing yang berkepentingan dari 

berbagai akademisi maupun praktisi. Meskipun demikian, Basri (2011) 

menjelaskan bahwa yang sering menjadi perdebatan adalah pada kata “budaya 

atau kultur) dimana “budaya atau kultur” meliputi banyak aspek yang berbeda-

beda berdasarkan kedalamannya sehingga perlu dipahami kerangka dasar yang 

lebih sederhana agar mudah menjelaskannya.  

Karakteristik Budaya Organisasi 

Menurut Robbins and Judge (2013) menguraikan tujuh karakteristik budaya 

organisasi, sebagai berikut : 

1. Inovasi dan keberanian mengambil risiko (innovation and risk 

taking), yaitu sejauh mana  karyawan didorong menjadi inovatif dan 

mengambil risiko. 

2. Perhatian kepada hal-hal yang detail (attention to detail), yaitu 

sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan presisi, analisis, 

perhatian terhadap detail. 

3. Berorientasi pada hasil (outcome orientation), yaitu tingkat dimana 

manajemen berfokus pada hasil atau hasil bukan pada teknik dan 

proses yang digunakan. 

4. Berorientasi pada manusia (people orientation), yaitu sejauh mana 

keputusan manajemen mengambil mempertimbangkan efek hasil 

pada orang-orang dalam organisasi. 
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5. Berorientasi tim (team orientation), yaitu sejauh mana kegiatan 

kerja diatur di sekitar tim daripada individu. 

6. Agresif (aggressiveveness), yaitu sejauh mana orang agresif dan 

kompetitif bukannya santai.   

7. Stabilitas (stability), yaitu tingkat dimana kegiatan organisasi 

menekankan pemeliharaan status quo berbeda dengan pertumbuhan. 

Fungsi Budaya Organisasi 

Menurut Robbins (1996) budaya organisasi mempunyai beberapa peran 

dalam organisasi, yaitu : (dalam Uha, 2017) 

1. Budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal ini berarti bahwa budaya 

organisasi menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi 

dengan yang lain. 

2. Budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota 

organisasi. 

3. Budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada 

sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual . 

 

Manfaat Budaya Organisasi 

Budaya organisasi dapat membantu mengarahkan sumber daya manusia 

pada pencapaian visi, misi, dan tujuan sebuah organisasi tersebut. Selain itu 

dapat meningkatkan kekompakan tim antar berbagai departemen, divisi atau 

unit dalam sebuah organisasi, sehingga dapat menjadi perekat yang mengikat 

orang dalam organisasi bersama-sama. Budaya organisasi dapat membentuk 

perilaku staf dan perilaku yang diinginkan, sehingga organisasi memungkinkan 

dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif, memfasilitasi koordinasi dan 

kontrol, menyelesaikan konflik, dan meningkatkan konsistensi. 

Metodologi Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Dan teknik 

pengambilan sampel dengan menggunakan teknik proportional random 

sampling karena sampel terbagi kedalam beberapa unit kerja dan sampel yang 

digunakan sebanyak 58 responden. 

Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah terdiri dari 

dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 

pertama menggunakan data primer yaitu dengan kuesioner, sedangkan teknik 

pengumpulan data yang kedua menggunakan data sekunder yaitu dengan 

menggunakan studi pustaka, observasi, dan wawancara. 
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Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil temuan data dari lapangan. Data yang 

diperoleh dari lapangan berjumlah 58 responden yang diambil terbagi kedalam 

beberapa unit kerja yang ada di lingkungan Kanreg II BKN Surabaya.  

Tabel I. Rata-rata Seluruh Variabel 

Variabel Mean Kategori 
Inovasi dan Keberanian Mengambil 

Resiko (Innovation and risk taking) 

2,06 Rendah 

Perhatian Pada Hal-Hal Yang Detail 

(Attention to detail) 

2,22 Rendah 

Berorientasi Pada Hasil (Outcome 

orientation) 

2,03 Rendah 

Berorientasi Pada Manusia (People 

orientation) 

1,76 Rendah 

Berorientasi Tim (Team 

orientation) 

2,75 Sedang 

Agresif (Aggressiveness) 1,55 Rendah 

Stabilitas (Stability) 1,90 Rendah 

Total Rata-Rata 14,27  

Rata-Rata Skor Keseluruhan 2,03 Rendah 

Sumber: Data Primer Diolah 

Berdasarkan Tabel I diatas dapat diketahui bahwa dari ketujuh variabel 

budaya organisasi yang terdiri dari inovasi dan keberanian mengambil resiko, 

perhatian pada hal-hal yang detail, berorientasi pada hasil, berorientasi pada 

manusia,  berorientasi tim, agresif, dan stabilitas, variabel yang mempunyai 

nilai tertinggi yaitu dimensi berorientasi tim dengan nilai rata-rata 2,75. Hal ini 

menunjukkan bahwa budaya yang dijunjung tinggi oleh Kanreg II BKN yaitu 

budaya berorientasi tim dimana terdapat beberapa penyelesaian pekerjaan atau 

permasalahan yang disusun secara tim dan bukan secara individu atau 

perorangan. Sedangkan variabel yang mempunyai nilai terendah yaitu variabel 

agresif dengan nilai rata-rata 1,55. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kanreg 

II BKN belum maksimal dalam bertindakan setelah melakukan pekerjaan para 

pegawai sangat kurang, hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya para pegawai 

untuk menyampaikan informasi yang baru didapat pada rekan kerja.  

Kesimpulan 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Total jawaban responden yang mempunyai rata-rata tertinggi yaitu pada 

variabel berorientasi pada tim sebesar 2,75 yang masuk dalam kategori 

sedang. Sehingga para pegawai Kantor Regional II Badan Kepegawaian 

Negara Surabaya dituntut untuk memiliki budaya yang berorientasi pada 

tim, dimana terdapat beberapa penyelesaian pekerjaan atau 

permasalahan yang disusun secara tim dan bukan secara individu atau 

perorangan. 
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2. Total jawaban responden yang mempunyai rata-rata terendah yaitu pada 

variabel agresif sebesar 1,55 yang masuk dalam kategori rendah. Hal ini 

dikarenakan tindakan setelah melakukan pekerjaan para pegawai sangat 

kurang, hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya para pegawai untuk 

menyampaikan informasi yang baru didapat pada rekan kerja. 

3. Total jawaban responden dari seluruh dimensi inovasi dan keberanian 

mengambil resiko, perhatian pada hal-hal yang detail, berorientasi pada 

hasil, berorientasi pada manusia, berorientasi tim, agresif, dan stabilitas 

sebesar 2,03 yang masuk dalam katergori rendah. 

Saran 

1. Bagi Pihak Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya 

a. Rendahnya nilai rata-rata pada variabel berorientasi pada manusia 

sebesar 1,76 menunjukkan bahwa para pegawai Kantor Regional II 

Badan Kepegawaian Negara Surabaya perlu meningkatkan derajat 

disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan, misalnya dengan pemberian 

reward dari pihak manajemen kantor berupa kenaikan pangkat pegawai. 

Hal tersebut dapat memacu pegawai untuk dapat meningkatkan tingkat 

disiplin mereka dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur 

yang ada. 

b. Rendahnya nilai rata-rata pada variabel agresif sebesar 1,55 

menunjukkan bahwa para pegawai Kantor Regional II Badan 

Kepegawaian Negara Surabaya perlu meningkatkan derajat berbagi 

informasi setelah melakukan pekerjaan, misalnya dengan saling berbagi 

informasi yang didapat dengan rekan kerja, 
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