
1  IMPLEMENTASI BUDAYA PERUSAHAAN 

OLEH PARA PENYIAR RADIO EBS FM SURABAYA Oleh: Ellisa Maghda Hayati (071311533068) – B Email: ellysamaghda@gmail.com  
ABSTRAK  Penelitian ini membahas mengenai implementasi budaya perusahaan oleh para penyiar radio EBS FM Surabaya, yang ditunjukkan melalui elemen budaya perusahaan di level 1 yakni artefak dan perilaku (artifacts and behaviors) serta di level 2 yakni nilai-nilai (values). Dalam penelitian ini, implementasi budaya perusahaan yang dilakukan oleh para karyawan dianggap menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mensukseskan suatu perusahaan, karena para karyawan perusahaan turut andil langsung dalam mengisi cerminan citra perusahaannya melalui segala tindakan dan perilakunya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada penyiar radio EBS FM Surabaya dengan kriteria pengalaman bekerja di dunia broadcasting dan di EBS FM terlama, serta peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Program Director EBS FM sebagai bagian dari top 

management yang membawahi langsung dan bertanggung jawab atas segala hal yang bersangkutan dengan para penyiar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa budaya perusahaan yang dianut dari radio EBS FM Surabaya sangat menjunjung tinggi nilai anak muda yang kemudian dari nilai tersebut berdampak pula pada segala aspek hingga aktivitas di lingkungan radio EBS FM itu sendiri. 
Kata kunci: implementasi, budaya perusahaan, artifacts, behaviors, values, 

para karyawan, penyiar radio, EBS FM 



2  PENDAHULUAN Penelitian ini merupakan penelitian mengenai implementasi budaya perusahaan oleh para penyiar radio EBS FM Surabaya. Penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan karena seperti yang kita ketahui bahwa pada era sekarang ini, budaya perusahaan telah menjadi salah satu faktor penting dalam mensukseskan suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki budaya perusahaan yang tersistem atau dikelola dengan baik, maka sangat memungkinkan untuk membuat perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang maju dan juga sukses. Edy Sutrisno (2010:1) menjelaskan bahwa perusahaan yang mengelola budaya perusahaannya dengan baik, maka perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti pencapaian efisiensi, efektivitas, produktifitas, hingga etos kerja, seperti yang ditunjukkan perusahaan-perusahaan maju di Negara Jepang, Amerika, dan beberapa negara di Eropa. Selain itu, budaya perusahaan juga diyakini sebagai kekuatan yang ampuh dalam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang (Griffin, 2004:164). Budaya itu sendiri akan selalu berhubungan dengan kehidupan yang ada di dalam perusahaan. Sutrisno (2010:2-3) mengatakan bahwa orang-orang yang berada pada lingkungan perusahaan seperti karyawan/pegawai secara tidak sadar akan mempelajari serta mengikuti budaya yang berlaku di dalam perusahaan tersebut. Karena sesungguhnya, budaya perusahaan merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, namun dapat menggerakkan orang-orang di dalamnya untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan etos kerja di perusahaan tempat ia bekerja. Budaya perusahaan juga merupakan identitas bagi perusahaan, karena akan terus melekat pada perusahaan yang kemudian menjadi ciri khasnya dan menjadi pembeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Ambadar et al (2006:85) menjelaskan penyebab perbedaan itu tidak lain adalah 



3  karena adanya nilai-nilai kepercayaan yang dianut dan dijunjung oleh masing-masing perusahaan. Suatu perusahaan yang memiliki budaya perusahaan yang kuat, maka secara tidak langsung visi dan misi perusahaan juga akan berjalan secara selaras atau berdampingan, serta tujuan dan sasaran perusahaan akan lebih mudah dicapai (Moeljono & Sudjatmiko, 2007:22). Perlu digaris bawahi bahwa budaya perusahaan bukanlah peraturan perusahaan. Keduanya merupakan dua (2) hal yang sangat berbeda. Budaya perusahaan adalah intangible asset yang tidak tertulis dalam perusahaan, suatu nilai dan keyakinan yang berpola top-middle-

bottom yang dimiliki dan diyakini bersama oleh setiap individu di perusahaan yang kemudian dapat muncul dalam bentuk perilaku formal maupun informal dalam perusahaan. Sedangkan peraturan perusahaan merupakan tangible asset yang tertulis dalam perusahaan, ‘peramuan’ dari visi-misi-strategi perusahaan yang memiliki pola top-down yang kemudian dijadikan sebagai aturan main bersama di dalam perusahaan dan bersifat formal (Moeljono, 2003:144). Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai implementasi budaya perusahaan oleh para penyiar radio EBS FM Surabaya. Radio EBS FM sendiri merupakan sebuah perusahaan radio swasta (bukan milik pemerintah) yang telah berdiri sejak 24 Agustus 1988. Radio EBS FM berlokasikan di Jalan Jawa No. 31 Surabaya dan berada dalam naungan Suzana Radio Network (Suzana Group). Selama kurun waktu 30 tahun (dari tahun 1988 hingga 2018), tentu radio EBS FM telah mengalami pergantian para anggota penyiarnya berulang-kali. Namun, hal ini tidak menutup kesempatan radio EBS FM dalam pencapaian keberhasilannya sebagai radio anak muda peringkat nomor satu (#1) di Surabaya dan menjadi satu-satunya radio anak muda yang masuk ke dalam peringkat sepuluh (10) besar di Jawa Timur berdasarkan hasil studi dari Nielsen Media Research (https://www.instagram.com/ebsfmsurabaya/. Diakses pada tanggal 22 Juni 2017, pukul 13.30 WIB). 



4  Dengan tagline atau call station yang berbunyi “The Teenage Spirit Station”, radio EBS FM Surabaya memiliki target pendengar di usia muda yaitu 15-25 tahun dimana para pendengar tersebut diberi sebutan “Kanca Muda”. Konsep “the teenage spirit” sendiri dibawa oleh radio EBS FM Surabaya untuk mengajak para pendengar khususnya anak-anak muda Surabaya untuk selalu semangat dalam berkarya. Radio EBS FM ingin mengedukasi para pendengarnya khususnya anak-anak muda di Kota Surabaya dengan berbagai hal yang bersifat aktual dan juga faktual serta yang paling penting adalah mengangkat nila-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para anak muda Surabaya. Sebagai radio anak muda, tentunya radio EBS FM Surabaya terus melakukan refreshment konten hingga regenerasi sumber daya manusia. Hal ini dilakukan agar radio EBS FM Surabaya dapat menjadi radio yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini mengambil para penyiar radio EBS FM Surabaya sebagai subyek penelitian, karena selain musik yang diputarkan, penyiar radio juga memegang peranan penting yang melambangkan baik buruknya kualitas sebuah perusahaan radio karena berkenaan dengan bagaimana seorang penyiar radio me-
mixing lagu, caranya merangkai kata untuk melakukan interaksi atau berkomunikasi dengan pendengar dan melakukan interview atau talk show dengan klien/tamu/artis saat on air, serta bagaimana sikap dan perilakunya bila bertemu dengan pendengar/klien/tamu atau orang lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan radio. Tidak hanya itu, karakteristik penyiar radio juga turut berperan penting dalam memikat ketertarikan para pengiklan untuk berinvestasi (beriklan) di perusahaan radio, karena pada dasarnya sumber pendapatan perusahaan radio itu sendiri berasal dari para pengiklan. Tentu hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Romli dalam bukunya yang berjudul Broadcast For Teen: Jadi Penyiar Itu Asyik Lho! (2012:48) bahwa penyiar merupakan daya tarik utama sebuah radio di samping sajian lagu/musik 



5  maupun program acara. Dan untuk menjadi seorang penyiar yang professional serta eksis di tengah persaingan yang semakin berat, seorang penyiar haruslah selalu berusaha meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus dan tampil cerdas setiap waktu (Wardana, 2009:8). Anne Gregory (2005:109) dalam bukunya yang berjudul Public Relations 

dalam Praktik juga mengatakan bahwa pada dasarnya setiap karyawan pada suatu perusahaan turut andil langsung dalam mengisi cerminan citra perusahaannya melalui segala tindakan dan perilakunya. Serta Inggrid Tan (2010:137) pun menyatakan bahwa pemberian pelayanan kepada target market (konsumen) oleh karyawan perusahaan menjadi ujung tombak dari suatu citra perusahaan. Sehingga, menarik untuk melihat bagaimana implementasi budaya perusahaan oleh para penyiar radio EBS FM Surabaya di tengah persaingan industri radio anak muda saat ini yang semakin ketat. Penelitian ini menggunakan teori Katherine Miller (2012:93) yang disebut dengan model of culture atau dapat diartikan sebagai model budaya dari suatu organisasi atau perusahaan. Miller menggambarkan model of culture ini seperti lapisan pada bawang merah atau bawang bombay (onion) yang terbelah yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:         Gambar 1.1: Model Bawang Bombay 
(Onion Model) pada struktur elemen 
budaya perusahaan (Sumber: Miller, 
2012:93) 



6  Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada penyiar radio EBS FM Surabaya dengan kriteria pengalaman bekerja di dunia broadcasting dan di EBS FM terlama, serta peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Program Director EBS FM sebagai bagian dari top 

management yang membawahi langsung dan bertanggung jawab atas segala hal yang bersangkutan dengan para penyiar.  
PEMBAHASAN 

Budaya Perusahaan Menurut Para Penyiar Radio EBS FM Surabaya Pada era sekarang ini, budaya perusahaan telah menjadi salah satu faktor penting dalam mensukseskan suatu perusahaan. Hal ini yang juga disampaikan oleh Anderson dan Anderson dalam Edi Slamet Irianto et al (2015:149) bahwa budaya perusahaan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Budaya perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan karena budaya perusahaan akan selalu berhubungan dengan kehidupan yang ada di dalam perusahaan. Para penyiar radio EBS FM Surabaya memaknai budaya perusahaan sebagai identitas, nilai-nilai yang dianut dan dipahami bersama, serta menjadi pedoman berperilaku di dalam lingkungan perusahaan. Mereka beranggapan bahwa budaya perusahaan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan karena melalui budaya perusahaan, karyawan dapat mengetahui arah maupun tujuan perusahaan akan mau dibawa kemana. Selain itu, budaya perusahaan dianggap penting sebagai komponen mensukseskan perusahaan karena budaya perusahaan dapat membantu para karyawan/pegawainya dalam memecahkan segala permasalahan yang ada di perusahaan, serta budaya perusahaan membantu dalam menjalin interaksi dengan sesama karyawan/pegawai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.  



7  Tidak hanya sebatas sebagai nilai-nilai yang dianut dan dipahami bersama, serta menjadi pedoman berperilaku di dalam lingkungan perusahaan maupun pedoman dalam memecahkan suatu masalah di perusahaan, budaya perusahaan juga dianggap sebagai identitas perusahaan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Busro (2018:15) bahwa budaya perusahaan menjadi identitas bagi masing-masing anggota perusahaan, motivasi dan perekat sosial yang kemudian membuat perusahaan satu dengan perusahaan lainnya menjadi berbeda. Hatch & Schultz (2002:991) menambahkan bahwa identitas perusahaan juga tidak hanya dibangun berdasarkan komunikasi secara eksternal, seperti melalui logo atau tagline perusahaan yang baru, tetapi juga berasal dari komunikasi dalam internal perusahaan. Jadi, identitas perusahaan itu timbul karena adanya interaksi yang dibangun dari dalam dan luar perusahaan. Budaya perusahaan itu sendiri tercipta karena adanya beberapa faktor, seperti nilai-nilai yang dianut dan dipahami bersama oleh seluruh karyawan, kebiasaan para karyawan di suatu perusahaan yang dilakukan secara berulang, perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh karyawan saat bekerja maupun saat memecahkan suatu permasalahan perusahaan, hingga visi misi & peraturan perusahaan. Berdasarkan penuturan para informan, budaya perusahaan dapat tercipta melalui perilaku kerjasama tim, kemudian perilaku yang ditunjukkan terhadap sesama karyawan, perilaku yang ditunjukkan ketika berinteraksi antar karyawan, perilaku yang ditunjukkan ketika menghadapi atau memecahkan suatu masalah perusahaan, dan cara berpakaian. Mereka juga mengatakan bahwa budaya perusahaan dapat tercipta melalui nilai yang dianut dan dipahami bersama oleh seluruh karyawan perusahaan, visi misi serta peraturan perusahaan, reward & 

punishment, jam operasional bekerja, sikap atau perilaku yang ditunjukkan ketika sedang berada di dalam lingkungan perusahaan, hingga cara berpakaian. Berdasarkan jawaban para informan penelitian yakni para penyiar radio EBS FM Surabaya, dapat dikatakan bahwa budaya perusahaan itu tercipta sebagai 



8  bentuk adaptasi karyawan terhadap kondisi bekerja di dalam perusahaan. Bentuk adaptasi ini yaitu berupa karyawan diarahkan agar berperilaku dengan sesuai standar keinginan perusahaan dimana perilaku-perilaku tersebut menunjukkan sikap mendukung perusahaan untuk mencapai sasaran maupun tujuan perusahaan. Hal ini yang juga disampaikan oleh Siagian (2009:188) bahwa budaya perusahaan itu membuat karyawan memiliki kemauan dan kemampuan dalam kesediannya menyesuaikan perilaku dengan lingkungan perusahaan. Jackie Ambadar dkk (2006:85-86) dan Andreas Budihardjo (2011:195) menambahkan budaya perusahaan itu digambarkan sebagai alat ‘pendorong’ bagi tiap anggota perusahaan dan juga berbagai aspek perusahaan lainnya yang pada akhirnya akan mengarahkan pada pencapaian sasaran perusahaan selama budaya perusahaan tersebut tetap menjunjung tinggi visi, misi, sasaran, dan strategi perusahaan. 
Implementasi Budaya Perusahaan Radio EBS FM Surabaya pada Elemen 

Artefak: Logo Perusahaan, Seragam, dan Tata Letak Ruangan Pada era sekarang ini, budaya perusahaan telah menjadi salah satu faktor Pada level pertama dalam elemen budaya perusahaan yakni artifacts atau artefak (Miller, 2012:93) yang diimplementasikan di radio EBS FM Surabaya adalah logo perusahaan, cara berpakaian, dan tata letak/susunan ruang studio siaran. Pada logo perusahaan radio EBS FM Surabaya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
        Dari logo perusahaan radio EBS FM Surabaya di atas, pemilihan warna yang dipilih adalah biru yang menjadi warna utama, kemudian kuning, hijau, dan putih. Secara keseluruhan, warna biru dalam logo perusahaan radio EBS FM  

Gambar 3.1: Logo Radio EBS FM 
Surabaya (Sumber: Dokumen 

Perusahaan) 



9  Surabaya melambangkan identitas perusahaan yang percaya diri untuk selalu menjadi perusahaan yang maju dan sukses; setia untuk menemani para pendengarnya dengan beragam musik yang disukai anak muda serta informasi terkini dan benar adanya; cerdas dan pandai yang tercermin dari sikap dan perilaku karyawan. Sehingga, dari hal-hal tersebut, dapat tercipta rasa kepercayaan dan kedamaian pada pendengar terhadap radio EBS FM Surabaya. Warna kuning pada logo perusahaan radio EBS FM Surabaya melambangkan identitas perusahaan yang penuh keceriaan dan kebahagiaan yang terpancar dari sikap dan perilaku para karyawan serta keceriaan dan kebahagiaan yang terpancar dari respon para pendengar ketika mendengarkan radio EBS FM. Selain itu, warna kuning pada logo perusahaan radio EBS FM Surabaya juga melambangkan kehangatan, yakni pendengar dapat merasakan kedekatan dan kehangatan dengan all crew EBS FM, baik melalui kegiatan on air maupun off 

air; energi, dengan mendengarkan radio EBS FM diharapkan dapat membangkitkan serta memberikan energi yang positif kepada para pendengar. Sedangkan warna hijau pada logo perusahaan radio EBS FM Surabaya melambangkan identitas perusahaan yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, karena pada dasarnya radio EBS FM Surabaya adalah BUMS; harapan, dengan mendengarkan radio EBS FM Surabaya, para pendengar dapat memenuhi harapannya terhadap perolehan hiburan, baik dari segi musik hingga informasi; kesegaran, demi menyuguhkan yang terbaik untuk para pendengarnya, radio EBS FM akan selalu melakukan penyegaran (refreshment) terhadap konten-konten kreatifnya, musik, dan informasi yang disuguhkan sehingga pendengar akan selalu merasa ‘terbarukan’ dari mendengarkan radio EB FM Surabaya (http://basuki.lecturer.pens.ac.id/lecture/MaknaWarnaDalamDesain.pdf. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018, pukul 23.00 WIB). Dan untuk warna putih pada logo perusahaan radio EBS FM Surabaya melambangkan identitas perusahaan yang memberikan kebaikan, yaitu dengan memberikan kemurnian/kesucian hiburan, mulai dari konten-konten kreatifnya, musik, dan informasi yang disuguhkan kepada para pendengar. Hal ini pula yang disampaikan oleh Achmad Basuki bahwa warna putih melambangkan 



10  kesempurnaan, kemurnian, kesucian, kebersihan, kebaikan, dan keberhasilan (http://basuki.lecturer.pens.ac.id/lecture/MaknaWarnaDalamDesain.pdf. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018, pukul 23.00 WIB). Sehingga, dengan begitu, radio EBS FM Surabaya dapat digadang-gadang sebagai radio yang memenuhi segala kebutuhan ‘anak muda’ kepada para pendengarnya. Adapun pada pemilihan font logo perusahaan radio EBS FM Surabaya, keseluruhan tulisan yang terdapat di logo tersebut merupakan font Sans Serif. Hojanto dan Thovids (2017:94-95) mengatakan bahwa font Sans Serif memiliki kesan karakter hangat dan bersahabat. Hal ini merepresentasikan identitas radio EBS FM sebagai radio yang menyasar pendengar di kalangan anak muda. Selain logo, pemakaian seragam juga menjadi bentuk implementasi elemen artefak di radio EBS FM Surabaya. Kemeja lengan pendek berwarna biru dipilih sebagai tampilan seragam EBS FM. Jenis pakaian kemeja dipilih sebagai seragam perusahaan karena kemeja dianggap melambangkan sifat keformalitasan di samping radio EBS FM merupakan radio anak muda, tetapi tetap untuk sistem bekerjanya haruslah berdasarkan SOP (Standar Operasional Bekerja) yang ada di dalam perusahaan. Pada seragam perusahaan radio EBS FM Surabaya, terdapat logo “EBS FM” serta grup yang menaungi radio EBS FM, yakni “Suzana Radio Network” pada bagian depan seragam. Hal ini dilakukan dengan maksud membangun brand 

awareness terhadap masyarakat maupun pendengar mengenai EBS FM itu sendiri. Keller (dalam Jurnal Salma, 2017:3) menjelaskan, secara tidak langsung, penggunaan seragam sebagai salah satu elemen brand yang dapat diidentifikasi, dikenali, dan diingat oleh target market merupakan bentuk dari brand awareness. Sementara untuk tata letak/susunan ruangan suatu kantor perusahaan yang merupakan bagian dari elemen artefak pada budaya perusahaan dianggap sebagai sesuatu yang penting karena dapat menunjang kepuasan serta kenyaman karyawan saat bekerja sehingga kemudian tercipta perilaku-perilaku karyawan yang dapat mengarahkan perusahaan kepada sasaran dan tujuan perusahaan. Para informan penelitian berpendapat tatanan atau susunan ruang studio siaran yang baik haruslah ditunjang dengan berbagai ornamen atau barang yang erat hubungannya 



11  dengan kegiatan bersiar demi kenyamanan penyiar dalam bersiar atau on air. Pada susunan ruang studio siaran radio EBS FM Surabaya, para informan penelitian memiliki pendapat yang sama, yakni susunan ruang studio siaran di radio EBS FM Surabaya sudah ideal selayaknya ruang siaran pada umumnya, mulai dari meja siaran, kursi siaran, komputer, mic, mixer, dan headphone yang telah memenuhi standar operasional bersiar (on air), hingga penempatan logo pada ruang studio siaran yang dianggap benar. Hanya saja wallpaper di ruang studio siaran EBS FM perlu diganti dengan sesuatu yang lebih menunjukkan karakter anak muda dan perlu ditambahkan peredam suara seperti semacam karpet agar 
outcome suara yang dihasilkan terdengar lebih baik lagi.  
Implementasi Budaya Perusahaan Radio EBS FM Surabaya pada Elemen 

Behaviors Pada implementasi elemen behaviors dalam budaya perusahaan di radio EBS FM ini adalah sikap atau perilaku yang ditunjukkan ketika berkomunikasi dengan sesama karyawan maupun dengan para pendengar, serta mengikuti peraturan yang ada. Hal ini yang disampaikan oleh Eugene McKenna dan Nic Beech (2008:18) bahwa budaya perusahaan merupakan kumpulan nilai, kepercayaan, sikap dan perilaku yang dipegang oleh anggota yang berada di suatu perusahaan. Pada radio EBS FM Surabaya, budaya perusahaan yang ditunjukkan melalui sikap atau perilaku penyiarnya adalah menjunjung tinggi kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan peraturan yang ada, seperti cara berpakaian dan bergaya yang terkesan anak muda, komunikasi yang baik, adanya rules, reward, dan punishment, meeting rutin, menjaga kebersihan ruangan, serta kebiasaan datang tepat waktu. Salah satu perilaku budaya perusahaan yang diterapkan dalam cara/gaya berpakaian di radio EBS FM adalah yang mengadopsi style kekinian atau gaya anak muda, tetapi tetap sopan dan menggunakan pakaian yang tidak terbuka. Gaya berpakaian di EBS FM adalah santai, rapi, tetapi tetap tampak profesional, terkecuali pada hari Rabu yang memang sudah disepakati bersama untuk menggunakan seragam EBS FM Surabaya. Para wanita pun juga diharuskan 



12  untuk berdandan untuk mengangkat citra perusahaan.  Tujuan penggunaan seragam itu adalah untuk mempersatukan berbagai karakter dan kepribadian individu dalam kelompok pada waktu dan kondisi tertentu.  Atau dengan kata lain, seragam kerja adalah sarana menciptakan budaya kerja yang dianut oleh organisasi/perusahaan. Tidak hanya dari cara/gaya berpakaian para penyiar radio EBS FM Surabaya yang harus menunjukkan citra anak muda, tetapi mulai dari perilaku bersiar hingga bagaimana penyiar berkomunikasi dengan pendengarnya juga harus mencerminkan anak muda. Para penyiar radio EBS FM Surabaya juga terbiasa melakukan perilaku-perilaku yang menjunjung tinggi kebersamaan, kekeluargaan, kerjasama, kedisiplinan, kesopanan, serta saling menghormati. Pergantian manajemen di EBS FM Surabaya tentunya membuahkan hasil dalam perkembangan etika para penyiarnya. Dengan adanya penghargaan (reward) untuk penyiar yang berkinerja baik, dan hukuman (punishment) atau sanksi bagi pelanggar peraturan, para penyiar pun mulai meningkatkan kesadaran diri mereka akan peraturan yang ada. 
Implementasi Budaya Perusahaan Radio EBS FM Surabaya pada Elemen 

Values Budaya perusahaan diyakini sebagai suatu faktor pendorong yang dapat mensukseskan perusahaan. Gea & Wulandari (2005:338) menyatakan untuk dapat memaksimalkan budaya perusahaan, maka perusahaan perlu menanamkan nilai-nilai yang sama kepada masing-masing anggota perusahaan, karena dengan adanya kebersamaan dalam menganut nilai-nilai budaya perusahaan tersebut, maka hal ini akan menciptakan rasa kesatuan dan kepercayaan antar karyawan. Adapun nilai-nilai budaya perusahaan yang diyakini, dipahami, serta dianut oleh para penyiar radio EBS FM Surabaya adalah nilai-nilai anak muda yang diterapkan pada cara berpakaian hingga cara berperilaku (semangat anak muda). Selain itu, nilai kebersamaan, nilai kerjasama, nilai keprofesionalitas, & 



13  nilai menghormati serta menghargai merupakan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh para penyiar radio EBS FM Surabaya. Namun, dari keseluruhan nilai yang dipegang teguh oleh para penyiar radio EBS FM Surabaya, bahwa nilai professional ‘anak muda’ sangat ditanamkan di dalam diri serta benak masing-masing penyiar, sehingga dari nilai tersebut dapat diturunkan melalui sikap-sikap professional yang tidak melenceng dari kriteria anak muda yang mana nilai perusahaan ini sekaligus menjadi ciri khas EBS FM. 
 

PENUTUP Berdasarkan hasil temuan dan analisis data, oleh para penyiar radio EBS FM Surabaya, budaya perusahaan dianggap sebagai identitas, nilai-nilai yang dianut dan dipahami bersama, serta menjadi pedoman berperilaku di dalam lingkungan perusahaan bagi radio EBS FM. Budaya perusahaan itu sendiri tercipta karena adanya beberapa faktor, seperti nilai-nilai yang dianut dan dipahami bersama oleh seluruh karyawan, kebiasaan para karyawan di suatu perusahaan yang dilakukan secara berulang, perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh karyawan saat bekerja maupun saat memecahkan suatu permasalahan perusahaan, hingga visi misi & peraturan perusahaan. Dalam penelitian ini, budaya perusahaan yang dianut di radio EBS FM Surabaya adalah sangat menjunjung tinggi nilai anak muda yang kemudian dari nilai tersebut berdampak pula pada segala aspek hingga aktivitas di lingkungan radio EBS FM itu sendiri. Sehingga pada implementasi budaya perusahaan radio EBS FM yang diterapkan melalui elemen artefak, behaviors, dan values juga menganut paham anak muda sesuai dengan tagline radio EBS FM, yakni “The Teenage Spirit Station”.  
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