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Prakata

Buku ini disusun berdasarkan kajian hasil penelitian dalam bidang
manajemen, khususnya Manajemen Perubahan, dengan tema
pengintegrasian budaya pada organisasi yang sukses melakukan
merger (pendidikan, perusahaan, dan perbankan). Terbitnya buku
ini berupaya untuk mengisi kekosongan referensi terkait proses dalam
organisasi yang sukses melakukan merger dan merupakan kelanjutan
dari buku sebelumnya berjudul Budaya Organisasi Merger.

Beberapa bab yang disajikan dalam buku ini meliputi, (1) Bab I
membahas latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian
yang dilakukan; (2) Bab II membahas tentang kajian teoritik
mengenai konsep dasar merger dalam organisasi; (3) Bab III
membahas tentang metode yang digunakan sebagai  dasar
pengumpulan data penelitian; (4) Bab IV  membahas hasil penelitian
yang telah dilakukan di beberapa institusi pendidikan, perbankan,
dan perusahaan; dan (5) Bab V membahas kesimpulan dari penelitian
beserta saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan.

Melalui buku ini, para pembaca (akademisi, mahasiswa, dan
praktisi)  dapat memanfaatkannya untuk mendalaminya sehingga
dapat meningkatkan  wawasan dan pengetahuan tentang kajian
merger organisasi dilihat dari berbagai aspek yang meliputi pra-merger,
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proses merger, dan pasca merger. Mereka juga dapat memanfaatkannya
dalam praktik di lapangan ketika mengambil keputusan merger
sebagai strategi dalam menguatkan eksistensi organisasi. Model
Integrasi budaya baru dalam organisasi merger  ini dapat dijadikan
pedoman stakeholders membangun lembaga yang lebih baik. Semoga
buku ini berguna bagi stakeholders dalam melaksanakan keputusan
strategi merger di masa mendatang.
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pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Malang, 2 Januari 2019
Ketua Tim Peneliti,

Dr. H. Achmad. Supriyanto, M.Pd., M.Si.
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Pengantar Penerbit

Proses Merger adalah suatu peleburan dua instansi organisasi
menjadi satu, dimana perusahaan yang memerger mengambil/
membeli semua aset dan liabilitas (hutang yang harus dituntaskan atau
pelayanan yang harus dilakukan kepada pihak lain) instansi yang
dimerger dengan begitu instansi organisasi yang memerger memiliki
paling tidak 50% saham dan instansi organisasi yang dimerger berhenti
beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai
atau saham di perusahaan yang baru. Urgensi dari adanya proses
merger adalah diversifikasi usaha yang cepat, melindungi diri dari
pengambilalihan yang tidak bersahabat dari instansi lain, meningkatkan
manajemen keterampilan dan teknologi dan tentu juga meningkatkan
likuiditas kepemilikan instansi tersebut, terutama di bidang perusahaan
dan perbankan.

Buku ini disusun berlandaskan pada kajian hasil penelitian dalam
bidang manajemen, khususnya Manajemen Perubahan Organisasional,
dengan mengangkat topik pengintegrasian budaya pada organisasi
yang telah berhasil melakukan merger (pendidikan, perusahaan, dan
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perbankan). Terbitnya buku ini berupaya untuk mengisi kekosongan
referensi terkait proses dalam organisasi yang sukses melakukan merger.

Melalui buku ini, teman-teman pembaca mendapatkan wawasan
dan pengetahuan lebih dalam terkait kajian merger organisasi dilihat
dari berbagai aspek yang meliputi pra-merger, proses merger, dan pasca
merger. Mereka juga dapat memanfaatkannya dalam implementasi
langsung di organisasi dimana mereka beroperasi, ketika mengambil
keputusan merger sebagai strategi dalam menguatkan eksistensi
organisasi. Model integrasi budaya baru dalam organisasi merger
ini sangat bermanfaat sekali terutama jika dijadikan pedoman
stakeholders (pemilik instansi) untuk dapat membangun instansi yang
lebih baik. Semoga buku ini berguna bagi para stakeholders dalam
melaksanakan keputusan strategi merger pada instansinya masing-
masing di masa yang akan datang.
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A. Latar Belakang Masalah
Merger organisasi merupakan salah satu kajian dalam Ilmu

Manajemen, khususnya Manajemen Perubahan Organisasional.
Manajemen perubahan organisasional ini semakin mendapat
perhatian dari para akademisi maupun praktisi sejalan dengan
semakin banyaknya organisasi yang telah dan akan melakukan
merger. Organisasi yang melakukan merger (penggabungan dua atau
lebih organisasi menjadi entitas baru) diharapkan menjadi lebih kuat
dari sebelumnya. Penelitian tentang New Culture Integrated Process
(NCIP) dalam organisasi yang sukses melakukan merger pun telah
dilakukan pada tahun 2017 (Supriyanto & Burhanuddin, 2017).

Hasil penelitian tahun pertama tentang meta analisis NCIP dalam
organisasi yang sukses melakukan merger yang dilakukan oleh
peneliti (Supriyanto & Burhanuddin, 2017) tersebut menunjukkan
bahwa berhasilnya pengintegrasian budaya baru merupakan faktor
penentu kesuksesan dalam organisasi yang melakukan merger. Model
yang dihasilkan berdasarkan meta analisis terdiri dari empat hal
utama, yaitu: menjadi salah satu kunci utama dalam merger organisasi
yang sukses. Model baru yang dihasilkan tersebut berguna: (1) secara
praktis untuk dijadikan katalisator pengintegrasian budaya baru
dalam organisasi yang merger, dan (2) secara teoretis menjadi salah
satu utama dalam kajian ilmu manajemen, khususnya manajemen
perubahan organisasional. Organisasi yang melakukan merger
seharusnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini didasarkan

Pendahuluan

- Bab 1 -
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pada premis mendasar dari merger bahwa penggabungan entitas
akan lebih bernilai bersama daripada yang terpisah (Bradt, 2015).
Merger menjadi lebih kuat lagi dengan diikat oleh dukungan
integrasi budaya baru yang kuat pula. Berdasarkan hal tersebut
menjadikan merger menjadi pilihan strategi yang strategis bagi
banyak organisasi di masa mendatang.

Ada banyak organisasi yang akan melakukan merger. Beberapa
organisasi yang akan melakukan merger antara lain: (1) Chevron
Pacific Indonesia (CPI) dan Chevron Indonesia Company (CICO)
(Fajriah, 2016), (2) merger jelang integrasi bank ASEAN 2020
(Mandala, 2015), (3) daftar merger dan akuisisi terbesar sepanjang
2015 dengan nilai lebih besar dari 1 triliun US dolar (Muliana, 2015),
dan (4) banyak perguruan tinggi di Indonesia, utamanya perguruan
tinggi swasta (PTS) yang direkomendasikan untuk merger. Beberapa
alasan PTS direkomendasikan melakukan merger karena: (1) rasio
dosen dan mahasiswa tidak ideal, (2) jumlah mahasiswa sedikit,
(3) kualitas lulusan rendah, (4) status akreditasi mayoritas berstatus
B dari 3000 PTS, (5) fasilitas sarana-prasarana tidak memadai,
(6) kondisi keuangan yang tidak memadai berdampak pada
kecurangan akademik (Republika, 10 September 2017; Jawa Pos, 21
Oktober 2017; Tempo, 17 Juli 2017). Berdasarkan kondisi tersebut,
PTS disarankan Presiden dan Kemenristek Dikti melakukan merger,
bahkan PTS tersebut sudah dipersilakan mulai mendaftar merger
sejak 1 Januari 2018 (Jawa Pos 21 Oktober 2017).

Ada yang gagal dan ada yang sukses dalam merger antar
organisasi. Beberapa merger yang gagal disebabkan karena para
pemimpin mengabaikan pentingnya integrasi budaya organisasi
Bradt (2015). Penyebab tersebut didukung pernyataan Cortina (2015)
bahwa aspek budaya merupakan salah satu isu utama yang dapat
menjelaskan banyak organisasi yang gagal merger. Berdasarkan
situasi dan kondisi tersebut, Supriyanto & Burhanuddin (2017) telah
menemukan model NCIP dalam organisasi yang sukses dalam
melakukan merger berdasarkan hasil kajian meta analisis terhadap
berbagai artikel hasil penelitian yang relevan. Hasil tersebut dapat
digunakan untuk menjawab secara teoretis maupun praktis yang
terkait dengan kesuksesan merger.
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Permasalahan utamanya, model yang ditemukan dan
dikembangkan oleh Supriyanto & Burhanuddin (2017) yaitu model
NCIP dalam organisasi yang sukses dalam melakukan merger belum
dilakukan pengujian secara komprehensif. Pengujian tersebut
sangat perlu dilakukan agar diperoleh hasil yang optimal (model
terstandar) sehingga dapat diimplementasikan pada semua organisasi
yang akan melakukan merger dengan hasil optimal. Berpijak dari
uraian tersebut jelas masih sangat diperlukan penelitian pengembangan
berupa pengujian model NCIP dalam organisasi yang sukses
melakukan merger. Melalui penelitian ini hasilnya dapat dijadikan
pijakan teoretis dan praktis bagi organisasi yang melakukan merger.

Penelitian Tahun II (2018), yaitu pengujian model NCIP dalam
organisasi yang sukses melakukan merger. Kegiatannya terdiri atas:
(1) uji publik naskah akademik model NCIP dalam organisasi yang
sukses melakukan merger; dan 2) revisi model NCIP dalam organisasi
yang sukses melakukan merger; dan (3) publikasi artikel penelitian.
Penelitian tahun II inilah yang sedang diusulkan untuk mendapatkan
dukungan positif dari Kemenristek Dikti, dukungan lainnya dari
Universitas Negeri Malang (UM), dan dukungan dari organisasi yang
sudah sukses melakukan merger.

Penelitian Tahun III (2019), yaitu strategi stakeholders dalam
penerapan model NCIP dalam organisasi yang akan melakukan
merger. Kegiatannya terdiri atas: (1) pengujian efektivitas dan efisiensi
strategi model NCIP dalam organisasi yang akan melakukan merger;
dan (2) diseminasi hasil penelitian melalui seminar dan publikasi pada
stakeholder organisasi yang akan melakukan merger; dan (3) publikasi
artikel penelitian. Keseluruhan penelitian yang dilakukan secara
bertahap dan berkesinambungan tersebut untuk menemukan teori
NCIP dalam organisasi yang melakukan merger. Penelitian ini dilakukan
secara berkelanjutan, mulai tahun 2017, 2018, sampai dengan tahun
2019. Diharapkan penelitian multiyear ini dapat memberikan sumbangan
yang positif baik secara teoretis maupun praktis, utamanya yang
berkaitan dengan model NCIP di masa mendatang.

Penelitian ini akan dilakukan secara bertahap selama tiga (3) tahun.
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dapat dirumuskan
masalahnya secara berurutan pada masing-masing tahun pelaksanaan
penelitian secara berkelanjutan. Penelitian pada tahun I (2017) sudah
terlaksana dan menghasilkan sebuah model yang nantinya akan
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direkomendasikan serta dikembangkan pada penelitian pada tahun
ke II (2018).

Permasalahan penelitian pada Tahun II (2018) secara umum dapat
dirumuskan sebagai berikut. Bagaimanakah pengujian model NCIP
dalam organisasi yang sukses melakukan merger? Permasalahan tersebut
dapat dirumuskan secara khusus sebagai berikut: (a) bagaimanakah
proses dan hasil pengujian model awal implementasi NCIP dalam
organisasi yang sukses melakukan merger? (b) Aspek apa saja yang
harus dikuatkan dan diperbaiki dalam model awal implementasi NCIP
dalam organisasi yang sukses melakukan merger? (c) Bagaimanakah
wujud model akhir NCIP dalam organisasi yang sukses melakukan merger?

Permasalahan penelitian pada Tahun III (2019) secara umum
dirumuskan sebagai berikut. Bagaimanakah strategi stakeholders
dalam institusionalisasi model akhir NCIP dalam organisasi yang
sedang/akan melakukan merger. Permasalahan tersebut dapat
dirumuskan secara khusus sebagai berikut: (a) bagaimanakah langkah-
langkah strategis dalam institusionalisasi model akhir NCIP dalam
organisasi yang sedang/akan melakukan merger? (b) bagaimanakah
sistem pemberian penghargaan kepada pihak yang sukses dalam
institusionalisasi model akhir NCIP dalam organisasi yang sedang/akan
melakukan merger? (c) bagaimanakah grand design pemeliharaan
institusionalisasi model akhir NCIP dalam organisasi yang sedang/akan
melakukan merger?

B. Tujuan Penelitian
Pada penelitian tahun I terdapat beberapa permasalahan yang

telah terjawab dan terungkap dengan diperolehnya sebuah model
integrasi budaya baru yang merujuk dari berbagai hasil penelitian
terdahulu. Hasil tersebut sebagai rekomendasi untuk penelitian
selanjutnya, berikut penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian
Tahun II (2018), yaitu pengujian model NCIP dalam organisasi yang
sukses melakukan merger. Kegiatannya terdiri atas: (1) uji publik
naskah akademik model NCIP dalam organisasi yang sukses
melakukan merger; dan 2) revisi model new culture integration process
dalam organisasi yang sukses melakukan merger; dan (3) publikasi
artikel penelitian.

Penelitian Tahun III (2019), yaitu strategi stakeholders dalam
institusionalisasi model akhir NCIP dalam organisasi yang sedang/
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akan melakukan merger. Kegiatannya terdiri atas: (1) pengujian
efektivitas dan efisiensi strategi model NCIP dalam organisasi yang
sedang/akan melakukan merger; dan (2) diseminasi hasil penelitian
melalui seminar dan publikasi pada stakeholder organisasi yang akan
melakukan merger; dan (3) publikasi artikel penelitian.

C. Manfaat Penelitian
Ditinjau dari latar belakang masalah yang ada dan hasil yang

akan dicapai dalam menjawab masalah tersebut, penelitian ini sangat
mendesak untuk dilaksanakan. Sebagaimana telah diuraikan, merger
banyak yang mengalami kegagalan, penyebabnya antara lain para
pelaku cenderung menghitungnya dari aspek teknis, sementara aspek
non teknis (new culture integration) tidak diperhatikan. Namun demikian,
strategi merger akan terus dilakukan oleh banyak organisasi.
Sementara, aspek non teknis tersebut sangat menentukan kesuksesan
merger organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini sangat mendesak
dilakukan karena memiliki keutamaan, terutama berguna secara teoretis
dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini sangat berguna sebagai salah
satu referensi dalam bidang Ilmu Manajemen, terutama Manajemen
Perubahan bidang merger organisasi. Secara praktis, penelitian ini
sangat berguna untuk pihak-pihak, antara lain: (1) unsur pimpinan
organisasi yaitu sebagai feedback sekaligus pijakan pembuatan
kebijakan, utamanya dalam membenahi praktik menyukseskan NCIP
dalam praktik merger pada aspek menjadi lebih baik, (2) anggota
organisasi yaitu sebagai feedback sekaligus pedoman dalam mendukung
dan melaksanakan praktik NCIP dalam merger organisasi yang
sukses, dan (3) peneliti lain yaitu sebagai sumber referensi utama ketika
akan melakukan penelitian sejenis dengan tema yang lebih terfokus
(leadership, sikap, problem baru, motivasi, dan produktivitas) dalam
organisasi yang melakukan merger di masa mendatang.

Penelitian meta analisis NCIP dalam organisasi yang sukses
melakukan merger sangat sesuai dengan Bidang Unggulan PT (RIP
UM), yaitu: Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,
Sosial, dan Humaniora untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa. Topik
unggulannya, yaitu: ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan. Berdasarkan
kesesuaian ini, hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi Perguruan
Tinggi maupun Organisasi yang berorientasi profit dalam melakukan
merger organisasi.
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Bagian tinjauan pustaka ini berisi uraian yang terkait dengan
kajian pustaka yang relevan dengan penelitian. Uraian dimulai dengan
state of the art dalam bidang yang diteliti, peta jalan penelitian pengusul
yang mengacu kepada Rencana Strategis Penelitian (Renstra
Penelitian) atau bidang unggulan perguruan tinggi sebagai acuan
primer serta hasil penelitian yang up to date dan relevan dengan
mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Kajian ini juga
dilengkapi dengan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan
hasil yang sudah dicapai oleh pengusul.

Merger organisasi telah menjadi salah satu kajian dalam ilmu
manajemen, khususnya bidang manajemen perubahan organisasional.
Bidang penelitian ini (meta analisis New Culture Integration Process -
NCIP) dalam organisasi yang sukses melakukan merger) sangat
sesuai dengan Bidang Unggulan PT (RIP UM), yaitu: Pengembangan
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial, dan Humaniora
untuk Peningkatan Daya Saing Bangsa. Topik unggulannya, yaitu:
Ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan. Berdasarkan kesesuaian ini,
hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi Perguruan Tinggi maupun
Organisasi yang melakukan merger organisasi. Perguruan tinggi
dapat memberikan sumbangan teoretis berdasarkan hasil-hasil
penelitian kepada organisasi yang sudah (sebagai feedback) maupun
akan melakukan merger sebagai acuan dalam pelaksanaan merger
yang sukses.

Merger dalam Organisasi

- Bab 2 -
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A. Konsep Organisasi dan Orientasinya
Organisasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua orang atau

lebih yang melakukan serangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan.
Organisasi juga dapat dimaknai sebagai tempat berkumpulnya dua
orang atau lebih untuk melakukan aktivitas tertentu dalam
mencapai tujuan. Berpijak dari keduanya, organisasi dapat dimaknai
sebagai kumpulan dua orang atau lebih sekaligus sebagai tempat
beraktivitas dari berkumpulnya dua orang atau lebih tersebut secara
sistemik dan sistematis dalam mencapai tujuan yang sudah
dirumuskan atau ditetapkan.

Setiap organisasi memiliki orientasi penyelenggaraan masing-
masing. Biasanya, orientasi organisasi pada mencari keuntungan
atau tidak mencari keuntungan karena lebih berorientasi pada
melayani atau membantu masyarakat. Organisasi pertama, dikenal
dengan organisasi profit (profit organization) didefinisikan sebagai
organisasi yang lebih memprioritaskan keuntungan dalam bentuk
uang. Organisasi ini berkebalikan dengan organisasi nirlaba (non-profit
organization) yang lebih memfokuskan pada membantu dan melayani
masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa suatu usaha
atau bisnis atau organisasi memiliki tujuan utama membuat
keuntungan uang atau dikenal sebagai organisasi profit. Sebaliknya,
organisasi nonprofit, yaitu organisasi yang memfokuskan pada
upaya pencapaian tujuan dengan membantu masyarakat dan
menggunakan uang hanya untuk kepentingan pengoperasian
organisasi (Business Dictionary, 2015: 1).

Setiap organisasi yang didirikan oleh stakeholders  tentu
diharapkan berhasil mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Sumber
daya organisasi yang dimiliki dioptimalkan penggunaannya dengan
maksud agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Produktivitas organisasi juga dimungkinkan agar selalu dapat
ditingkatkan dari waktu ke waktu. Namun demikian, organisasi
tidaklah mudah mencapai tujuan tersebut, karena justru kadang kala
berjalan dengan kondisi sebaliknya. Bahkan ada juga beberapa
organisasi mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi seperti inilah,
merger organisasi dilakukan dalam rangka membuat organisasi
menjadi lebih kuat dan memiliki nilai tambah yang lebih baik
daripada sebelumnya.
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B. Merger Organisasi
Sebagaimana telah banyak disampaikan para ahli, bahwa merger

secara konsep dimaknai sebagai penggabungan dua organisasi atau
lebih menjadi satu entitas baru secara sinergis. Organisasi hasil
merger (entitas baru) idealnya menjadi lebih kuat dan mempunyai
nilai yang lebih dari sebelumnya dalam jangka panjang. Secara
teoretis, makna merger menunjuk pada bersatunya dua atau lebih
organisasi yang ideal untuk menghasilkan sinergi usaha/aktivitas di
antara anggota merger. Melalui merger diharapkan dapat menciptakan
nilai tambah baru secara berkelanjutan (sustainable value creation).
Mereka yang merger bertumpu pada upaya peningkatan kinerja usaha
secara bersama-sama. Kiryanto (2002), Ratnawati & Dewi (2005) dalam
Supriyanto (2017) memberikan notasi 1 plus 1 > 2, bukan 1 plus 1
hasilnya <2 sebagai hasil sinergi bisnis. Keseluruhan itu menunjukkan
bahwa jika organisasi melakukan merger, maka organisasi baru
memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan
kondisi sebelumnya.

Merger memiliki beberapa tujuan, yaitu: (1) memperkuat struktur
permodalan; (2) meningkatkan daya tangkal bank pasca merger
terhadap risiko dan meningkatkan daya saing bank pasca merger
sehingga positioning-nya dalam dunia perbankan di dalam dan luar negeri
makin membaik; (3) perluasan basis nasabah (customer base), sehingga
menghasilkan segmen nasabah lebih luas, peningkatan dana pihak
ketiga, dan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit
sehingga interest income meningkat; (4) perluasan jenis dan variasi produk
dan jasa perbankan berdasarkan keunggulan bisnis masing-masing
bank; (5) meningkatkan nilai jual sehingga penerimaan pemerintah
akan lebih optimal; (6) dari sisi stakeholders (pemerintah) akan menerima
pendapatan yang lebih baik dari pajak dan deviden serta dana tunai
apabila bank pasca merger didivestasi (Kiryanto, 2002) dalam
Supriyanto (2017). De Camara & Renjen (2004) dalam “The Secret of
Succesful Mergers: Dispatches from the front lines” menggarisbawahi bahwa
aktivitas merger akan berlangsung terus menerus dan integrasinya
menjadi topik hangat (hot topic) para eksekutif senior.

Merger sebagai strategi organisasi dalam mempertahankan dan
memperkuat eksistensinya memang telah digunakan oleh banyak
organisasi. Merger dalam beberapa tahun yang lalu telah dilakukan,
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saat ini pun banyak organisasi yang melakukannya, dan saat mendatang
pun terus berjalan. Melalui strategi ini diharapkan organisasi dapat
berkinerja secara lebih baik dari sebelumnya. Namun demikian, beberapa
hasil penelitian menunjukkan sebaliknya. Merger bank terbukti
berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Alasan utamanya
adalah merger dilaksanakan kurang mempertimbangkan aspek non
teknis yang bersumber dari permasalahan sumber daya manusia
(Supriyanto, 2008). Aspek non teknis tersebut berkaitan dengan integrasi
budaya baru organisasi yang telah melakukan merger.

C. Kunci Sukses Merger Organisasi
Organisasi yang melakukan merger sangat berharap dan

berkeyakinan akan sukses. Ada beberapa kunci sukses dalam merger
organisasi. Bradt (2015:1) menyatakan: “the key to a successful merger is
determining which culture to merge.”Artinya, kunci merger organisasi
yang sukses ditentukan oleh budaya yang dimerger. Budaya organisasi
yang satu dengan organisasi lainnya berbeda. Jika organisasi yang
melakukan mampu melakukan penggabungan budaya menjadi
budaya baru, maka merger dapat dinyatakan berhasil. Bradt (2015:2)
menambahkan kunci sukses merger organisasi lainnya melalui kontak
dalam membangun semangat pada kepentingan organisasi. Bradt
(2015:1) menyatakan juga bahwa “corporate culture is the only truly
sustainable competitive advantage and the root cause of any merger’s failure
or success. Make clear choices about the new, combined entity’s behaviors,
relationships, attitudes, values and environment”.

Budaya organisasi dapat menjadi penyebab keberlangsungan
merger, namun sekaligus juga dapat menjadi penyebab kegagalan atau
kesuksesan merger organisasi. Hasil yang baik dari proses tersebut
tentu mencapai keberhasilan merger yang diinginkan. Kejelasan dan
ketegasan pilihan pada pilihan entitas baru tidak cekup dengan hal-
hal yang observable saja, tetapi perlu diupayakan secara jelas hal-hal
yang berkaitan dengan perilaku gabungan yang baru, hubungan
antar berbagai pihak, sikap-sikap, nilai-nilai, dan lingkungan yang
mendukung secara penuh terhadap keberhasilan merger organisasi.
Artinya, dalam suatu merger organisasi tidak hanya aspek aset atau
fisik saja yang dipertimbangkan, tetapi perlu menyiapkan aspek dari
perilaku manusia di dalamnya, seperti culture integration.
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D. Faktor Pendorong Kesuksesan Merger Organisasi
Merger organisasi yang sukses dapat didorong oleh beberapa

faktor. Pendorong kesuksesan merger organisasi yang strategis
(strategic drivers) meliputi: effecting organizational growth, increasing
market share, gaining entrée into new markets, and obtaining products
(Clemente & Greenspan, 1998). Effecting organizational growth
dilakukan dengan membuka peluang meningkatkan scope and leverage
secara simpel sehingga organisasi berpotensi menjadi besar. Biasanya
dengan meningkatkan liquidity and access to capital and broadens name or
brand awareness in additional markets. Strategi ini dapat meningkatkan
kinerja keuangan melalui leveraging basic economies of scale. Increasing
market share menunjuk pada organisasi yang melakukan merger
untuk mengidentifikasi wilayah yang kompetitif. Melalui instrumen
ini diharapkan pula dapat membantu organisasi melakukan effective
integration dan meningkatkan pencapaian market share. Melalui
gaining entryintonew markets dalam merger organisasi diharapkan
dapat mempermudah proses pasar baru dan meminimkan risiko
organisasi. Obtaining new products menjadi kunci sukses dalam
mencapai kunci mencapai strategic advantage. Produk baru hendaknya
datang lebih cepat dan lebih kuat (comes more quickly and more intensely)
setiap hari, dan organisasi harus menyiapkan dengan sebaik-baiknya.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam merger sebagai
pendorong kesuksesannya adalah budaya organisasi (organizational
culture). Budaya organisasi dinyatakan oleh Robbins & Coulter (2005):

… as the shared values, beliefs, or perceptions held by employees within
an organization or organizational unit. Because organizational culture
reflects the values, beliefs and behavioral norms that are used by employees
in an organization to give meaning to the situations that they encounter,
it can influence the attitudes and behavior of the staff.

Budaya organisasi dipandang sebagai nilai-nilai, kepercayaan, dan
persepsi pegawai dalam organisasi. Budaya organisasi merefleksikan
nilai, kepercayaan, dan norma-norma perilaku pegawai dalam
organisasi untuk memberikan makna pada situasi yang mereka hadapi,
dan dapat memengaruhi sikap dan perilaku staf organisasi. Artinya,
budaya organisasi implementasinya direfleksikan dan diwujudkan
oleh anggota organisasi melalui perilaku, komitmen, dan kinerja.
Hasil akhirnya berupa kinerja individu, kelompok, dan organisasi
secara keseluruhan.
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Konklusi pengalaman East (2012:5) dan perlu diperhatikan oleh
stakeholders merger organisasi dinyatakan “No merger is perfect. There
are special risks and challenges from analysis through integration in any
deal”.Tak ada merger organisasi yang sempurna. Dalam merger
organisasi ada risiko-risiko khusus dan beragam tantangan dari analisis
melalui integrasi dalam berbagai kesepakatan. Risiko dan beragam
tantangan yang dimaksudkan menunjuk pada konsekuensi dari
pertemuan dua organisasi atau lebih dengan latar belakang yang
beragam biasanya tidak langsung semuanya integrated tetapi ada
penyesuaian-penyesuaian satu sama lain. Ketika penyesuaian itulah
terjadi risiko dan tantangan seperti budaya organisasi baru.

Hal yang penting dalam merger antara lain harus memperhatikan
kesesuaian atau kecocokan budaya organisasi satu sama lain.
Budaya organisasi harus dipelajari oleh setiap anggota melalui proses
sosialisasi dan komunikasi. “Organizational culture is learned by
group members who pass it on to new group members through a variety of
socialization and communication processes. The degree of cultural fit between
two companies is a measure of the “shock” that employees will experience by
entering a new organizational environment. This is called as clash of
cultures”(Mirvis & Marks, 1992 in Cortona, 2015:2). Persetujuan
kesesuaian budaya dari dua organisasi sebenarnya mengukur
keterperanjatan pegawai dengan masuk pada lingkungan organisasi
baru. Istilah “clash of cultures” digunakan dalam situasi dan kondisi
tersebut. Setiap anggota dituntut untuk dapat menyesuaikan diri
dengan lingkungan baru dengan budaya baru. Semua itu merupakan
sesuatu yang sangat positif untuk mewujudkan budaya baru.

E. Tahapan Merger Organisasi
Organisasi yang bersinergi untuk melakukan merger dengan

organisasi lainnya harus melalui tahapan yang sistemik dan sistematis.
Sistemik dalam merger organisasi harus dilaksanakan berarti merger
harus memperhatikan dan berpedoman pada sistem atau aturan atau
peraturan perundangan yang berlaku. Sistematis dalam merger
menunjuk pada aktivitas merger dengan berpedoman pada langkah-
langkah yang ditentukan secara berurutan dan bertahap satu sama
lain serta rasional.

Hill, Weiner & Weiner (2008:1) menunjukkan tujuh tahapan untuk
merger yang sangat baik (Seven Steps To Merger Excellence). Tahapan-
tahapan merger terbaik dapat dilihat pada Tabel 2.1.
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Table 2.1 The Seven Steps of Merger Excellence
(Hill, Weiner & Weiner, 2008:1)

Sebelum masuk pada ketujuh tahapan tersebut, ada aktivitas
pre-merger, yaitu dengan Cultural DNA Due Diligence, yaitu kolaborasi
dalam membangun strategi integrasi budaya sebagai perjanjian atau
kesepakatan kerangka kerja awal. Pasca pre-merger dilanjutkan dengan
tahapan: (1) Involvement and Engagement yaitu memimpikan mimpi
yang rasional mengenai formulasi identitas baru, (2) Shared Vision yaitu
memperluas visi dari yang dimiliki dan memberikan visi menjadi
terealisasi; (3) Analisis yaitu mengevaluasi kondisi yang ada dalam
kerangka strategi yang disusun; (4) Action yaitu melaksanakan proses
yang sudah disiapkan dengan mengkreasikan rasa memiliki di
dalamnya; (5) Implementation yaitu membangun dan mengkreasikan
momentum atau kekuatan utama selama pelaksanaan; (6) Maintenance
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yaitu memfokuskan pada pengarahan dan energy suatu corporate new
identity (identitas baru organisasi); dan (7) Renewal yaitu re-evaluation
and re-creation atau melakukan evaluasi dan kreasi kembali.

Tahapan tersebut dapat bersifat siklus dan siklus dapat diberikan
feedback pada masing-masing siklus, sehingga dapat memulai kembali
dari tahap 1 dan dilanjutkan pada tahap berikutnya.

F. Peran Budaya dalam Organisasi Merger
Budaya organisasi dapat dinyatakan memiliki peran kunci dalam

merger. Peran budaya organisasi dalam organisasi yang melaksanakan
merger dinyatakan Cortina (2015:1) “despite the increasing popularity of
mergers and acquisitions, it has been reported that more than two-thirds of
large merger deals fail. Underestimating the importance of the cultural element
is one of the key issues that may help explain the failure of many mergers.”Artinya,
budaya kerja sangat berperan dalam menopang kesuksesan merger.
Proses integrasi budaya organisasi baru yang sukses dapat menjadikan
merger yang sukses. Hasil penelitian menunjukkan “that as many as 75%
of mergers and acquisitions fail to produce their intended financial results
because people do an inadequate job of engaging employees and integrating the
culture of merging organizations (Sperduto, 2007). Kegagalan merger
terjadi karena anggota organisasi ada ketidakcocokan dengan budaya
baru dan ketidakmampuan mengintegrasikan budaya organisasi.
Peran budaya organisasi tampak pada perubahan budaya menjadi
integrasi budaya organisasi.

Ada beberapa kunci agar peran budaya dalam organisasi yang
merger, yaitu dengan memperhatikan kunci perubahan budaya (the
key to cultural change). Kunci perubahan budayanya didasarkan pada lima
asumsi dasar yaitu: (1) organizational cultures exist (2) each organizational
culture is relatively unique, (3) organizational culture is a socially constructed
concept (4) organizational culture provides organization members with a way
of understanding, and (5) making sense of events and symbols (Min-Ching,
1990). Melalui budaya organisasi itulah yang dapat mengarahkan
perilaku organisasi termasuk pegawai/anggotanya dalam mencapai
tujuan dalam jangka panjang. Budaya organisasi juga dipandang sebagai
pendorong kesuksesan organisasi. Pernyataan tersebut didukung
penegasan Cortina (2015:3), yaitu:
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Organizational culture has been viewed as a key driver of organizational
effectiveness and performance, relating to many crucial organizational
outcomes such as employee job satisfaction, customer satisfaction, employee
organizational commitment, withdrawal intentions, and turnover differences
in organizational cultures of merging companies may have a great impact on
these work outcomes.

Budaya organisasi telah dipandang sebagai kunci pendorong
efektivitas dan performansi berkaitan dengan banyak keluaran
organisasional yang penting seperti kepuasan kerja pegawai, komitmen
organisasional pegawai, intensitas masuknya pegawai, perbedaan
keluarnya pegawai dalam budaya organisasi dari organisasi yang merger
akan berdampak besar terhadap keluaran kerja.

Acculturation (akulturasi) juga menjadi bagian penting dari
budaya organisasi. Akulturasi merupakan proses yang menunjuk pada
proses anggota organisasi dari satu kelompok budaya mengadopsi
kepercayaan dan perilaku kelompok organisasi lain. Prosesnya
diilustrasikan oleh Nahavandi & Malekzadeh (1993:5) bahwa “the
process of acculturation can illustrate what happens when two cultures collide
in a merger situation. Even when adaptation comes quickly and painlessly”.
Proses akulturasi dapat diilustrasikan dari apa yang terjadi, kapan dua
budaya bersatu dalam situasi merger, termasuk kapan adaptasi
datang secara cepat dan tanpa membuat sakit. Artinya, akulturasi perlu
didesain agar pelaksanaannya menjadi lancar tanpa gangguan pada
setiap orang dalam organisasi dengan budaya baru.

Cortina (2015) membuat pedoman bagi para manajer untuk
mengintegrasikan budaya secara sukses pada organisasi yang
melaksanakan merger. Pedomannya terdiri atas tiga tahap, yakni:
pre-merger and pre-planning, planning, implementation,dan evaluation,
review and reflection stage.

Phase 1: Pre-merger and pre-planning stage. Tahap ini merupakan
tahap sangat penting sebelum kontak pertama antara dua atau lebih
organisasi mempersiapkan diri menuju tahap besar berikutnya.
Pengumpulan informasi dan pengembangan kepercayaan melalui
interaksi anggota satu sama lain di kedua organisasi yang
direkomendasikan. Pengidentifikasian gap budaya dan pengklarifikasian
ketakutan dalam workshop menjadi strategi yang baik untuk disiapkan
dan didistribusikan. Prinsipnya, dalam tahap pre-planning dirancang
dalam mengkreasi kesadaran budaya yang merujuk pada apresiasi
kombinasi dari aspek sejarah, gaya, dan reputasi organisasi.
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Phase 2: Planning stage. Tahap ini bertujuan untuk action plan
dalam rangka memudahkan cultural integration process. Beberapa
aktivitas kunci dalam tahap ini meliputi:(1) negotiating the composition
of a mixed group designated to work towards integrating culture, (2) decide on
the extent of cultural integration, (3) decide on methods and timing of
change, (4)  assess the potential risks, (5) identification of training
needs, (6) setting integration goals, dan (7) budgeting for integration (Cortina,
2015). Semua aktivitas tersebut hendaklah dirancang untuk
mendapatkan persetujuan kesamaan budaya di antara organisasi yang
melakukan merger. Nilai-nilai dasar yang sama dan sumber daya
organisasi yang saling melengkapi menjadi fokus kesamaan. Pimpinan
harus memutuskan bentuk akulturasi budaya yang sesuai.

Phase 3: Implementation. Tahapan ini hendaknya didesain untuk
mengintegrasikan antara struktur dan sistem organisasi. Beberapa
aspek penting yang harus diperhatikan meliputi: (1) create an atmosphere
for cultural integration. (2) have open communication. (3) plan training and
staff development. (4) integrate structures, functions /control systems (Cortina,
2015). Tahap ini dirancang untuk menaikkan tingkat pemahaman
lintas budaya dalam organisasi baru hasil merger.

Phase 4: Evaluation, review and reflection. Tahap akhir ini sangat
penting dan harus ditindaklanjuti pada aktivitas selanjutnya. Hal
yang harus dilakukan, meliputi: (1) evaluate expected against actual
outcomes, (2) recognize what could have been done differently and learn
lessons, (3) revise through consultations (Cortina, 2015). Kunci
keberhasilannya, dalam banyak kasus, selalu melakukan diskusi dan
mencoba untuk memperkaya persetujuan akulturasi yang paling
sesuai dalam berbagai situasi pada organisasi yang melakukan merger.

Denison, Adkins & Guidroz (2011:103) juga telah mengilustrasikan
proses untuk mengintegrasi budaya dalam merger dan akuisisi.
Prosesnya dapat dilihat pada Gambar2.1.
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Gambar 2.1 A Process for Cultural Integration in Mergers
and Acquisitions (Denison, Adkins & Guidroz, 2011:103)

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa proses
integrasi budaya memerlukan beberapa tahapan. Tahapan tersebut
mulai dari adanya strategi yang berkembang, yakni merger organisasi.
Jika sudah masuk pada keputusan merger berarti harus ada semacam
satu usaha atau bisnis yang ditetapkan. Berpijak dari usaha tersebut
dilanjutkan dengan upaya pengembangan bisnis utama hingga
optimal. Pencapaian optimal bisnis tersebut harus dipertahankan
dalam jangka panjang. Upaya pengembangan usaha, walaupun
sudah mencapai titik optimal tertentu, tidak boleh berhenti, tetapi
harus terus berjalan dan melakukan ekspansi. Organisasi harus terus
juga mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki secara bersama-
sama dan sinergi. Hal ini ditunjukkan dengan mewujudkan berbagai
kesepakatan-kesepakatan bersama antar organisasi yang merger.
Keseluruhan itu dapat terjadi jika diikat dan didukung oleh budaya
organisasi yang integratif. Budaya asal masing-masing organisasi
tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan harus
lebur dan menjadi satu dalam wadah organisasi merger. Aset dan
keuangan sangat penting, tetapi itu tidak bermakna apa-apa jika
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organisasi merger tidak diikat dan didukung oleh budaya organisasi
yang integratif. Pihak manajemen harus mampu menjalankan
perannya dalam membangun budaya organisasi baru yang berlaku
untuk semua anggota.

G. Road Map Penelitian
Penelitian yang pernah dilakukan peneliti dimulai sejak tahun

2007 sampai dengan 2015. Dalam bingkai Ilmu Manajemen,
khususnya Manajemen Perubahan, peneliti  telah melakukan
penelitian, penulisan buku dan artikel ilmiah dengan urutan sebagai
berikut: (1) Implementasi TQM untuk Peningkatan Kualitas Manajerial
Mahasiswa dalam Pembelajaran Manajemen Perubahan (Supriyanto,
2007); (2) Implementasi TQM dalam Pembelajaran di SMK (Supriyanto,
2008); (3) Pengaruh Merger terhadap Respons Sikap, Adaptasi Diri,
Komitmen Kerja, Integrasi Budaya Kerja, dan Kinerja Pegawai Bank
(Supriyanto, 2008); (4) Manajemen Perubahan: Bahan ajar Berbasis
Benchmarking (Supriyanto, 2009); (5) Implementasi TQM dalam Sistem
Manajemen Mutu Pembelajaran di Institusi Pendidikan; (6) Pengaruh
Regrouping Sekolah terhadap Kinerja Kepala dan Guru Melalui Respons
Sikap, Adaptasi Diri, Dan Integrasi Budaya Kerja (Supriyanto. 2012);
(7) Strategi Membangun Budaya Akademik di Perguruan Tinggi
(Supriyanto, 2014); dan (8) Strategi Pemimpin dalam Membangun
Multikultural dalam Organisasi (Supriyanto, 2016). Hasil-hasil studi
tersebut dapat dijadikan road map penelitian selanjutnya yaitu
penelitian berjudul Meta Analisis NCIP dalam Organisasi yang Sukses
Melakukan Merger (Tahun 2017), Pengujian Model NCIP pada
Organisasi yang Sukses Melakukan Merger (2018), dan Strategi
Stakeholders dalam Penerapan Model NCIP di Organisasi yang akan
Melakukan Merger (2019).

Berdasarkan hasil-hasil kajian dan penelitian tersebut dapat dibuat
road map penelitian ini sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2.
Berdasarkan road map penelitian tersebut, terdapat beberapa penelitian
terdahulu yang mendukung baik secara konsep maupun tema tentang
integrasi budaya baru pada organisasi yang sukses melakukan merger.
Penelitian ini dilakukan selama tiga tahun secara. Penelitian pada
tahun 1 (2017), dilakukan meta analisis terhadap hasil penelitian yang
relevan dengan topik dan konsep merger dan budaya organisasi. Hasil
yang diperoleh dalam penelitian tahun 1 (2017) berupa model NCIP
dalam organisasi yang sukses melakukan merger.
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Gambar 2.2 Road Map Penelitian

Model yang dimaksudkan dapat dilihat pada Gambar 2.3.
Berdasarkan model tersebut dapat diketahui bahwa NCIP dalam
organisasi yang sukses melakukan merger, ternyata melewati tiga
tahapan utama, yaitu tahap pra merger, selama merger, dan pasca
merger. Beberapa kandungan dalam tiap tahap dapat diketahui, yaitu:
(1) agar tahap pra merger berjalan dengan sukses, perlu dilakukan
benchmarking, mengkaji aspek hukum yang relevan, dan melakukan
pengukuran diri organisasi; (2) agar tahap selama merger sukses, perlu
dilakukan pengawasan, memiliki target, komunikasi optimal,
menunjukkan dan mewujudkan komitmen yang optimal dalam
menjalankan merger; (3) agar tahap pasca merger sukses, diperlukan
adanya penanaman nilai-nilai internal dan eksternal secara sinergis,
mengoptimalkan peran pemimpin untuk menjaga organisasi tetap
eksis dan berkinerja maksimal, menunjukkan karakteristik budaya
baru, dan hasil-hasil merger yang sukses.
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Gambar 2.3 Temuan Model Teoretis NCIP dalam Organisasi yang
Sukses Merger (Hasil Penelitian Tahun I-2017)

Hasil penelitian berupa temuan model integrasi budaya baru dalam
organisasi yang sukses dalam melakukan merger ditandai dengan
beberapa karakteristik utama di dalamnya. Karakteristik utama tersebut
meliputi: (1) ditunjukkan dengan adanya rasa kepercayaan yang tinggi
antara pemimpin dengan bawahan, (2) adanya komunikasi multi arah
antara pemimpin dengan bawahan dan sebaliknya, dan (3) tingginya
komitmen antara pemimpin dan bawahan terhadap organisasi. Hal yang
menjadi perhatian, tidak hanya pada hasil akhir saja, tetapi tetap juga harus
memperhatikan tahapan-tahapan sebelumnya (pra-selama-pasca merger).

Temuan model NCIP dalam Organisasi yang Sukses Merger tersebut
(Gambar 2.3) yang harus ditindaklanjuti dalam penelitian di tahun kedua
(2018). Rencana penelitian ini difokuskan pada pengujian model Pengujian
Model NCIP dalam organisasi yang sukses melakukan merger (2018).
Pengujian tersebut sangat diperlukan agar diperoleh hasil Model NCIP
dalam organisasi yang sukses melakukan merger menjadi lebih sempurna.

Model NCIP dalam organisasi yang sukses merger yang sudah
disempurnakan dan terintegrasi dapat dilihat pada Gambar 2.4.
Berdasarkan Gambar 2.4 dapat dijelaskan bahwa model NCIP terintegrasi
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tersebut menjadi semakin sempurna. Model tersebut menunjuk pada dua
organisasi atau lebih yang sukses merger dibangun oleh adanya NCIP.
Kandungan di dalamnya mencakup proses utama, yaitu tahap
pra-merger, during-merger, dan pasca merger, yang menghasilkan
New Culture Integration (NCI) dalam organisasi yang sukses merger.

Gambar 2.4 Model NCIP Integrated dalam Organisasi Merger
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A. Rancangan
Berdasarkan tujuannya, penelitian yang dilaksanakan pada tahun

2019 (tahap III) menggunakan rancangan penelitian pengembangan.
Hal ini didasarkan pada model yang sudah dihasilkan akan dilakukan
strategi stakeholders dalam penerapan model NCIP dalam organisasi
yang akan melakukan merger di Indonesia. Hasil penelitian yang
sudah ada berupa model dan pengujian New Culture Integration Process
(NCIP) dalam organisasi yang sukses melakukan merger (lihat
Gambar 2.3). Organisasi yang diminta untuk melakukan pengujian
model yang dihasilkan tersebut bergerak di bidang pendidikan,
perusahaan, dan perbankan. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar
pengembangan penelitian untuk menghasilkan model NCIP dalam
organisasi yang sukses melakukan merger menjadi terstandar. Hasil
temuan terstandar tersebut nantinya (pada tahun ketiga)
dimanfaatkan dan diterapkan pada organisasi yang akan melakukan
merger di masa mendatang. Berpijak dengan hasil penelitian ini, proses
merger menjadi lebih matang untuk menghasilkan organisasi dengan
integrasi budaya baru dengan hasil akhir yang lebih baik lagi.

Langkah-langkah yang diambil mengadopsi dari beberapa langkah
penelitian dan pengembangan secara umum. Asumsinya dalam
penelitian ini telah menghasilkan sebuah produk berupa model. Model
tersebut harus diuji untuk pengembangan dan penstandaran model
akhir. Deskripsi langkah-langkah pengembangannya disajikan pada
Gambar 3.1.

Metode Penelitian

- Bab 3 -
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Gambar 3.1 Langkah-Langkah Pengujian Model

Langkah-langkah pengujian model terdiri atas: (1) identifikasi
lokasi sasaran penelitian pada bidang pendidikan, perbankan, dan
perusahaan; (2) negosiasi mengenai model yang akan ditawarkan
kepada lembaga yang telah melakukan merger; (3) sosialisasi hasil
penelitian kepada lembaga mengenai model integrasi budaya baru;
(4) focus group discussion dengan pemimpin lembaga dan beberapa
karyawan untuk mendiskusikan dan menyinergikan kondisi lapangan
dengan hasil penelitian; (5) workshop dan pengujian hasil penelitian
terhadap lembaga dengan implementasi temuan model; (6) perumusan
hasil berdasarkan kajian kualitatif dari kegiatan workshop dan pengujian
model; dan (7) penyempurnaan model akhir sebagai dasar dan
rekomendasi pada penelitian yang akan datang; serta (8) dihasilkannya
model akhir yang siap diimplementasikan.

B. Data dan Teknik Pengumpulannya
Penelitian ini menggunakan instrumen berupa angket dan

pedoman wawancara. Item-item pernyataan/pertanyaan dalam angket
didasarkan pada model yang telah dihasilkan, terutama untuk mengukur
kesesuaian model (sudah sesuai atau belum sesuai dengan kondisi
lapangan) yang dihasilkan dengan organisasi yang sukses melakukan
merger di Indonesia. Pokok-pokok item yang disusun dalam angket
dijabarkan berdasarkan aktivitas sebelum, selama, dan setelah merger
hingga terbentuk new culture integration dalam organisasi yang sukses
melakukan merger sebagaimana tampak pada Gambar 2.3. Isi dalam angket
dan pedoman wawancara penelitian intinya sama, hanya pada pedoman
wawancara, ada pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dilakukan untuk
melengkapi beberapa hal yang diperlukan dan tidak terungkap dalam
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angket. Kisi-kisi angket dan Pedoman Wawancara dapat dilihat pada
Tabel 3.2. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik langsung
berhubungan dengan responden ketika pengujian model berlangsung.
Data primer berupa data kualitatif berdasarkan dari hasil FGD dan
workshop dalam organisasi yang sukses melakukan merger. Aspek NCIP
dalam Organisasi yang sukses merger meliputi: (1) tahap pra merger
sukses, (2) tahap selama merger sukses, (3) tahap pasca merger sukses,
dan (4) karakteristik model integrasi budaya baru dalam organisasi merger.

Aspek-aspek yang dikembangkan secara lebih detail dapat dilihat
pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen dan Pedoman Wawancara
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Sasaran pengujian model penelitian yang dihasilkan berdasarkan
pencarian melalui internet dan ditentukan berdasarkan skala
prioritas. Pesertanya terdiri atas unsur pimpinan dan karyawan
yang dipandang memahami keberhasilan merger dan ditunjuk oleh
pimpinan organisasi. Daftar organisasi sebagai sasaran pengujian
model penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Organisasi Sasaran Pengujian Model NCIP
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Selain menggunakan data primer, peneliti juga dapat memperoleh
informasi berupa data sekunder dari hasil analisis dokumentasi
yang dimiliki masing-masing lembaga, laporan hasi l yang
mendukung pernyataan terkait integrasi budaya baru organisasi,
serta pengamatan pada lokasi penelitian untuk mengamati secara
lebih jelas dan rinci terkait wujud integrasi budaya baru pada
organisasi yang sukses melaksanakan merger.

C. Analisis Data
Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis

kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis kuantitatif yaitu analisis
deskriptif untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara model NCIP
yang dihasilkan pada tahun 2018 dengan model integrasi budaya pada
organisasi yang sukses melakukan merger sebagai lokasi sasaran
pengujian penelitian. Tingkat kesesuaian model dinyatakan dalam
bentuk angka (%) dan interpretasinya dalam bentuk verbal. Pedoman
interpretasi kesesuaian model menggunakan acuan pada Tabel 3.3.

Berdasarkan acuan pada Tabel 3.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:
(1) jika hasil pengujian model menunjukkan tingkat kesesuaian 0-20%
berarti model sangat tidak sesuai, dan model sangat tidak dapat
digunakan, (2) jika hasil pengujian model menunjukkan tingkat
kesesuaian 21-40% berarti model tidak sesuai, dan model tidak dapat
digunakan (3) jika hasil pengujian model menunjukkan tingkat
kesesuaian 41-60% berarti model cukup sesuai, dengan penyempurnaan
secukupnya untuk dapat digunakan, (4) jika hasil pengujian model
menunjukkan tingkat kesesuaian 61-80% berarti model sesuai, dan
model dapat digunakan dengan sedikit penyempurnaan, dan (5) jika
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hasil pengujian model menunjukkan tingkat kesesuaian 81-100%
berarti model sangat sesuai dengan kondisi organisasi yang sukses
melakukan merger, dapat langsung digunakan untuk dasar atau
pedoman pimpinan yang akan melakukan merger.

Tabel 3.3. Pedoman Interpretasi Kesesuaian Model
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D. Tahapan Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Masing-

masing tahapan dapat dilihat pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2 Tahapan Penelitian secara Keseluruhan
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A. Deskripsi Proses Pengujian Model
Pengujian New Culture Integration Model (NCIP) dalam organisasi

yang sukses melakukan merger dilakukan berdasarkan tahapan
yang sudah ditentukan dengan melakukan penyesuaian dengan
kondisi lapangan. Tempat pengujian model dilakukan di beberapa
organisasi yang sukses melakukan merger, yaitu: (1) lembaga
pendidikan, (2) lembaga perbankan, dan (3) lembaga bisnis
(perusahaan). Respondennya terdiri atas pimpinan dan karyawan
yang mengalami peristiwa sebelum, selama, dan pasca merger. Waktu
pelaksanaan pengujian dimulai dari tanggal 9 Mei sampai dengan 3
Agustus tahun 2018.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengujian model integrasi
budaya baru dapat dilihat hasilnya pada masing-masing organisasi
yang sukses melakukan merger secara berurutan pada organisasi atau
Lembaga pendidikan, perbankan, dan perusahaan dapat di uraian
sebagai berikut:

B. Model NCIP di Lembaga Pendidikan
Hasil pengujian tingkat kesesuaian antara model NCIP dengan

organisasi yang sukses melakukan merger di lembaga pendidikan
secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Hasil Penelitian

- Bab 4 -
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Tabel 4.1 Pengujian Kesesuaian Model Konseptual NCIP
di Lembaga Pendidikan

Hasil pengujian model dilembaga pendidikan secara umum
menunjukkan tingkat kesesuaian sebesar 65,85% pada tahap pre merger.
Hasil ini didapatkan dari persentase hasil angket di SDN Percobaan 2
Kota Malang dijumlahkan dengan persentase hasil angket di
SMKN 12 Kota Surabaya kemudian dibagi 2. Sementara hasil pada
tahap selama merger, diperoleh persentase sebesar 52 % + 52,63% =
104,63% : 2 = 52,31%. Hasil persentase tahap pasca merger sebesar
46,05% + 70,62% = 116,67% : 2 = 58,335%. Kemudian hasil persentase
pada tahap integrasi budaya baru yang muncul sebesar 57,5% +
44,73% = 102,23% : 2 = 51,115%. Secara keseluruhan menunjukkan
angka tingkat kesesuaian antara model NCIP dengan organisasi
pendidikan sebesar 56,90% yang berarti model termasuk ke dalam
kategori cukup sesuai.

Artinya, ada beberapa bagian yang sama dan ada beberapa bagian
yang berbeda. Beberapa hal yang secara khusus berbeda dan perlu
disempurnakan dalam model dapat ditemukan secara implisit
berdasarkan hasil FGD. Penyempurnaannya ada di bagian pra merger,
yaitu alasan atau dasar dilakukannya merger, yaitu adanya kebijakan
pemerintah (dinas pendidikan dan kebudayaan) yang bertumpu pada
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asas efisiensi dan efektivitas sehingga sekolah yang berdekatan/dalam
satu lokasi dan sekolah yang serumpun perlu dilakukan regrouping.
Efisiensi dan efektivitas difokuskan pada komponen sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, sedangkan komponen lain disesuaikan
dengan kebutuhan.

Selama proses merger ditemukan ada beberapa permasalahan
(SMKN 12 Surabaya), yaitu masih ada sebagian stakeholders yang belum
menerima dan melaksanakan program merger karena belum siap. Ada
sebagian guru yang tidak mau diberi tugas dan ditempatkan pada
sekolah yang lama (bukan tempat yang bersangkutan mengajar
sebelumnya). Sebagian besar masyarakat salah persepsi terhadap
keputusan merger (SDN Pisang Candi 1, 2, 3, dan 4 menjadi SDN
Percobaan 2 Kota Malang), karena diduga SDN Percobaan 1 Kota
Malang akan dipindah ke sekolah yang dimerger (SDN Percobaan 2
Kota Malang).

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya
karena peran kepala sekolah dapat dijalankan secara optimal sebagai
pemimpin. Kepala sekolah menegaskan dan melakukan gerakan bahwa
sekolah sekarang sudah menyatu, semuanya milik bersama, identitas
hanya satu, setiap guru harus bersatu dengan yang lain dalam satu
ruang kerja, dan diberikan kesempatan sama dalam karier, dan
menggunakan pendekatan prestasi. Kepala sekolah membangun
kebersamaan untuk memajukan sekolah dengan disiplin tinggi dan
menunjukkan “kegalakan” (penegakan disiplin untuk semua),
sehingga dapat berjalan secara lebih cepat dalam mencapai prestasi
akademik dan non akademik. Kepala sekolah memanfaatkan prestasi
yang telah diraih dengan membangun citra sekolah melalui optimalisasi
WEB dan publikasi media cetak dan elektronik, sehingga masyarakat
mengetahuinya dan memberikan cita positif terhadap sekolah
(SMKN 12 Surabaya).

Dalam menyelesaikan persepsi yang salah atau berbeda dari
stakeholders terhadap konsep regrouping di SDN Percobaan 2 Kota
Malang, kepala sekolah mengumpulkan mereka (masyarakat sekitar
sekolah) untuk diberikan penjelasan bahwa merger sekolah hanya
diperuntukkan pada sekolah yang ada dalam satu kawasan (SDN Pisang
Candi 1, 2, dan 3Kota Malang) menjadi SDN Percobaan 2 Kota Malang,
bukan SDN Percobaan 1 dipindah ke lokasi sekolah lama. Mereka
memahami dan menerima keputusan Walikota Malang terkait
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penggabungan atau regrouping sekolah. Sekolah tersebut mengalami dua
kali regrouping. Pertama, berdasarkan berlakunya Otonomi Daerah
(OTODA), sekolah mengalami 2 kali regrouping, yaitu Tahun 2002 SDN
Pisang Candi II dan III menjadi SDN Pisang Candi II. Kedua, regrouping
dari SDN 1, 2,dan 3 menjadi SDN Percobaan 2 Kota Malang berdasarkan
Surat Keputusan dari Walikota Malang Nomor 139 tanggal 17 Maret
2004 tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Dasar Negeri Percobaan
2 Kota Malang yang terletak di Jalan Galunggung No. 1 Malang dengan
Nomor Statistik Sekolah (NSS) 101056102068 dan Nomor Pokok
Sekolah Nasional (NPSN) 20533669.Alasan utama yang mendorong
terjadinya proses merger tersebut karena pertimbangan efektivitas dan
efisiensi sarana dan prasarana yang ada dalam satu lokasi (halaman),
disusul juga dengan adanya konflik pada saat penerimaan peserta didik
baru (PPDB) di lembaga yang saling bersaing satu sama lain.

Kepala sekolah melakukan pendekatan persuasif dan individual
dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para guru dalam
melaksanakan tugas selama proses merger. Kepala sekolah memanggil
setiap guru ketika ada permasalahan, diselesaikan secara individual,
orang lain/pihak lain tidak ada yang mengetahui, dan sangat menjaga
rahasia permasalahan yang ada. Secara berkelompok/bersama-sama,
kepala sekolah mengajak para guru untuk mengerjakan tugas masing-
masing, waktu tersita untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah
diberikan, dan mereka menikmati tugas tersebut hingga over time tidak
dirasakan. Melalui proses tersebut, warga sekolah menjadi lebur dan
terintegrasi dalam wadah SDN Percobaan 2 Kota Malang hingga
mencapai prestasi akademik dan non akademik dan diakui keber-
adaannya di Kota Malang. Hal ini juga diakui secara nasional, terbukti
menjadi sekolah rujukan bagi sekolah lain, antara lain menjadi tempat
studi banding sekolah-sekolah dari Kalimantan dan Sumatra.

Nilai eksternal yang dipertahankan adalah kepedulian warga sekitar
(orang tua, komite, forum kelas) terhadap kegiatan pendidikan yang
sedang berjalan. Kedua wujud nilai tersebut senantiasa dipertahankan
dan ditingkatkan oleh lembaga, sehingga sejak berdiri (proses merger)
sampai dengan saat ini, tetap eksis dan diminati oleh calon peserta didik.
Bahkan setelah melihat dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh lembaga,
SDN Percobaan 2 Kota Malang masuk dalam kategori lembaga
pendidikan yang sukses melaksanakan merger.
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Hasil utama yang dihasilkan dari model NCIP yang sangat
mendukung lembaga pendidikan sukses melakukan merger, yaitu
adanya nilai-nilai atau aspek-aspek baru, mendasar, dan berhasil
ditumbuhkan sehingga budaya baru terintegrasi dengan sebaik-
baiknya dalam menuju tujuan. Nilai-nilai atau aspek-aspek integrasi
budaya baru yang dimaksudkan terkandung dalam masing-masing
tahap. Dalam tahap pre-merger terdapat nilai atau aspek: (1) kebijakan
pemerintah melalui surat keputusan kepala dinas pendidikan dan
kebudayaan provinsi dan walikota tentang penetapan sekolah yang
dimerger untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas sumber daya
organisasi, (2) penyiapan kelayakan/kesiapan sekolah untuk merger,
dan(3) keberadaan kepala sekolah dengan kepemimpinan visioner.
Dalam tahap during merger terdapat nilai atau aspek: (1) peran
pemimpin yang optimal dengan menunjukkan kepemimpinan
partisipatif, (2) membangun komunikasi multi arah dengan semua
stakeholders, (3) penanaman disiplin yang kuat, (4) pemberdayaan semua
anggota dengan pendekatan prestasi, (5) membuat pencitraan
lembaga atas berbagai prestasi melalui media cetak dan elektronik, dan
(6) masyarakat mempercayai prestasi lembaga. Dalam tahap pasca
merger terdapat nilai atau aspek: (1) pemimpin selalu menggunakan
pendekatan prestasi dan teladan dalam bekerja, (2) membangun
kebersamaan semua anggota dalam membangun prestasi organisasi,
(3) melakukan pemberdayaan kepada setiap anggota secara optimal,
(4) membangun citra lembaga secara terus menerus, dan (5) sinergi
dengan semua stakeholders. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat
hasil pengujian model NCIP dalam organisasi bidang pendidikan
pada Gambar 4.1.
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Gambar 4.1. Hasil Pengujian Model NCIP di Lembaga Pendidikan

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa pada bidang
pendidikan ditemukan aspek baru yang telah dilakukan oleh lembaga
pendidikan. Adapun proses pre-merger terdapat temuan aspek baru antara
lain: (1) kebijakan pemda (efisiensi & efektivitas SDM & non SDM karena
berdekatan dan rumpun ilmu/jurusan); (2) studi kelayakan; (3) penyiapan
semua komponen menjadi satu dalam satu nama lembaga baru; (4) lokasi/
wilayah masih dalam satu area; (5) keseragaman ranah/jurusan
dalam bidang seni. Pada tahap during merger terdapat aspek; (1) pelayanan
prima kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat; (2) kompetensi
dan keahlian seorang pemimpin yang telah mengetahui seluk beluk
dan sejarah sekolah sebelum merger. Dalam proses pasca-merger juga
diperoleh aspek; (1) pencitraan sekolah melalui prestasi yang dihasilkan,
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baik secara akademik maupun non akademik; (2) penggunaan media
masa sebagai media; (3) apresiasi stakeholder terhadap sekolah. melihat
ketiga proses tersebut, terdapat juga aspek baru pada integrasi budaya
baru dalam organisasi yang telah melakukan merger yaitu; (1) kesatuan
jiwa anggota (kebersamaan dalam satu wadah baru untuk satu tujuan);
(2) kepercayaan pimpinan kepada bawahan dan bawahan kepada pimpinan;
(3) kedisiplinan tinggi anggota dalam jalankan tugas-tugas sekolah.

Pada penelitian ke-III, diperoleh hasil bahwa Model NCIP
diimplementasikan pada 41 SD se-Kota Malang yang telah melaksanakan
regrouping, namun yang mengembalikan angket hanya berjumlah 40.
Tahapan implementasi Model NCIP di sekolah mengikuti alur
tahapan pada Gambar 4 di atas, yang meliputi tahapan: (1) Pre-merger;
(2) During merger; (3) Post-merger; dan (4) New Culture Integration
Process. Hasilnya dipaparkan dengan menggunakan diagram yang
masing-masing menunjukkan nilai rata-rata keefektifan dan efisiensi.

Tahap Pre-Merger
Pada tahapan ini, organisasi cenderung berada pada kondisi

persiapan dasar, belajar, dan planning organisasi. Hal ini diwujudkan
dalam penyiapan sumber daya organisasi, evaluasi diri, benchmarking,
dan penetapan tujuan organisasi. Dalam pre-merger, selain harus
menyamakan persepsi atas sistem baru, organisasi juga harus belajar
dan memahami budaya satu sama lain sebelum dilakukan merger
(Stinchcomb & Ordaz, 2007). Tujuannya untuk meminimalisir bentrokan
budaya atau culture clash ketika dua atau lebih organisasi mulai
diintegrasikan. Salah satu cara mengantisipasinya menurut Stinchcomb
& Ordaz (2007) adalah dengan membentuk tim yang bertanggungjawab
dan berperan untuk menjaga komunikasi dan menjawab pertanyaan
yang akan muncul selama proses integrasi (Donovan, 2016).

Pada tahap pre-merger sebagaimana yang dapat dilihat pada
Gambar 5, rata-rata keefektifannya berada pada skor 4,07. Indikator nomor
11, yakni “Menyatukan ke dalam satu area atau wilayah” mendapatkan
nilai tertinggi 4,34. Sedangkan untuk nilai terendahnya berada pada
angka 3,68 untuk indikator nomor 9, yakni “Melakukan studi kelayakan”.
Selanjutnya, pada Gambar 6 diketahui tingkat efisiensi pada tahapan
Pre-merger mendapatkan nilai rata-rata 4,08. Nilai tertinggi, yakni 4,30
ditunjukkan oleh indikator nomor 8 dan 11 yang secara berurutan
berbunyi “Kebijakan pemerintah menjadi dasar merger” dan
“Menyatukan ke dalam satu area atau wilayah”, berikut adalah grafiknya:
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Gambar 4.2. Tingkat Keefektifan Pada Tahapan Pre-Merger

Gambar 4.3. Tingkat Efisiensi Pada Tahapan Pre-Merger

Tahap During Merger
Indikator NCIP Model dalam tahap ini, berkonsentrasi pada individu

dalam organisasi. Ketika organisasi di-regrouping, dengan individu-individu
yang memiliki kepribadian berbeda, terbiasa menjalani budaya yang berbeda,
tentu akan ada masa di mana individu dalam organisasi ini sulit untuk
di-handle. Hal ini, dapat menggiring organisasi pada culture clash. Maka
dari itu, benar adanya jika organisasi harus mampu me-manage sumber
daya yang ada di dalamnya dengan baik untuk menghindari terjadinya
culture clash, atau yang lebih riskan lagi adalah gagalnya regrouping.



40

Studi Empirik Model NCIP Pada Organisasi Mer ger

Pada tahap kedua, yakni during merger, tingkat keefektifannya
menghasilkan nilai rata-rata 4,24. Nilai tertinggi sejumlah 4,44 diperoleh
indikator nomor 9 yakni “Menjaga dan melaksanakan visi dan misi
organisasi”. Sedangkan untuk nilai terendah dengan angka 3,93
diperoleh indikator nomor 6 yakni “Memahami sejarah organisasi
sehingga anggota mengetahui dan empati perjuangan”. Grafik nilai
tingkat keefektifan tahapan ini dapat dilihat pada Gambar 4.4.
Selanjutnya, pada tingkat efisiensi dari indikator yang ada pada
tahapan during merger, diperoleh nilai rata-rata sejumlah 4,23. Nilai
tertinggi berada di angka 4,38 pada indikator nomor 9 yang berbunyi
“Menjaga dan melaksanakan visi dan misi organisasi”. Sedangkan
untuk nilai terendah sejumlah 3,95. Grafik dapat dilihat pada Gambar
4.5. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa dengan menjaga dan
melaksanakan visi misi organisasi terbukti memiliki tingkat keefektifan
dan tingkat efisiensi yang tinggi selama tahapan during merger dilakukan.

Gambar 4.4. Tingkat Keefektifan Pada Tahapan During Merger

Berdasarkan data tersebut, indikator nomor 9 dalam tahapan ini sama-
sama mendapatkan nilai tertinggi, baik dalam tingkat keefektifan maupun
tingkat efisiensi. Artinya, dalam proses regrouping yang sedang berjalan
di sekolah, anggota di dalamnya harus mampu menjaga dan melaksanakan
visi misi organisasi. Ketika anggota organisasi, dalam hal ini adalah sekolah
mampu berpegang pada visi dan misi organisasi regrouping, maka kemungkinan
untuk kegagalan proses dalam tahapan ini dapat diminimalisir. Begitu
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pun dengan indikator nomor 6 yang mendapatkan nilai terendah dalam
tingkat keefektifan dan efisiensi. Terendah dalam indikator ini masih
berada dalam kategori cukup, sehingga dalam tahapan ini, ketika anggota
memahami sejarah organisasi, maka hal ini dinilai cukup efektif dan efisien
untuk membuat anggota memunculkan self-belonging terhadap organisasi.

Gambar 4.5. Tingkat Efisiensi Pada Tahapan During Merger

Tahap Post-Merger
Indikator NCIP Model dalam tahapan ini, mengacu pada pengembangan

budaya dan aktivitas dari segi internal dan eksternal organisasi. Pengem-
bangan dari segi internal dalam tahap ini dilakukan melalui pembiasaan,
dengan menerapkan sistem atau nilai dalam aktivitas anggota organisasi
sehari-harinya. Anggota di sini tidak terkecuali pimpinan organisasi.

Gambar 4.6. Tingkat Keefektifan Pada Tahapan Post-Merger
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Berdasarkan Gambar 4.6, diketahui bahwa tahapan ini tingkat
keefektifannya menghasilkan nilai rata-rata 4,13. Nilai tertinggi sejumlah
4,32 diperoleh indikator nomor 2 yang berbunyi “Menunjukkan peran
pemimpin dalam membawa anggota untuk mencapai tujuan”.
Sedangkan, untuk nilai terendah dengan jumlah 3,90 diperoleh
indikator nomor 10 yang berbunyi “Membangun sistem no defect (tidak
salah) dalam beraktivitas sehari-hari”. Sedangkan, untuk tingkat
efisiensi, pada tahapan ini diperoleh nilai rata-rata sejumlah 4,16. Nilai
tertinggi diraih oleh indikator nomor 1 yang berbunyi “Selalu
menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi” dengan skor 4,33. Sedangkan,
untuk nilai terendahnya mendapatkan angka 3,97 pada poin indikator
nomor 10 yang berbunyi “Membangun sistem no defect (tidak salah)
dalam beraktivitas sehari-hari”. Grafik hasil untuk tingkat efisiensi
pada tahapan ini dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7. Tingkat Efisiensi Pada Tahapan Post-Merger

Tahap New Culture Integration Process
Hampir sama dengan tahapan post-merger, dalam tahapan ini

peran pemimpin pun dianggap urgen. Bagaimana pemimpin mampu
menggunakan gaya kepemimpinan yang sesuai, menunjukkan jiwa
pemimpin yang kuat, dan menunjukkan perannya sebagai teladan.
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Gambar 4.8. Tingkat Keefektifan Pada Tahapan New Culture
Integration Process

Berdasarkan Gambar 4.8, diketahui bahwa tahapan New Culture
Integration Process memiliki nilai rata-rata tingkat keefektifan yang
diperoleh adalah 4,13. Nilai tertinggi dengan jumlah 4,40 diperoleh
indikator nomor 2 yang berbunyi “Terbangun komunikasi multi
arah antara pemimpin dan anggota”. Sedangkan, untuk nilai
terendahnya sejumlah 3,70 diperoleh indikator nomor 8 yang berbunyi
“Memberikan peringatan dan hukuman jika terjadi kesalahan”.
Selanjutnya, mengenai tingkat efisiensi pada tahapan ini, rata-rata
nilai yang diperoleh sejumlah 4,19. Nilai tertinggi sejumlah 4,35
diperoleh indikator nomor 2 dan 4, yang secara berurutan berbunyi
“Terbangun komunikasi multi arah antara pemimpin dan anggota”
dan “Terbangun satu kesatuan anggota dalam organisasi”.
Sedangkan, untuk nilai terendah sejumlah 3,78 diperoleh indikator
nomor 8 yang berbunyi “Memberikan peringatan dan hukuman jika
terjadi kesalahan”. Grafik untuk tingkat efisiensi pada tahapan ini,
untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.9.
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Gambar 4.9. Tingkat Efisiensi Pada Tahapan New Culture
Integration Process

C. Model NCIP di Lembaga Perbankan
Hasil pengujian tingkat kesesuaian antara model NCIP dengan

organisasi yang sukses melakukan merger di lembaga perbankan
secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pengujian Kesesuaian Model NCIP di Lembaga Perbankan
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Catatan: Bank Permata belum memberikan data sampai dengan saat
ini dengan alasan tidak ada yang berani memberikan data penelitian.
Peneliti sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi sampai dengan
saat laporan penelitian ini dibuat, pihak bank belum memberikan
jawaban seperti dijanjikan (di-emailkan).

Hasil pengujian model di lembaga perbankan yang telah
dilaksanakan secara umum menunjukkan tingkat kesesuaian pada
tahap pre merger sebesar 47,2%. Hasil persentase pada tahap
pelaksanaan merger sebesar 45,55%. Hasil persentase pada tahap
pasca merger diperoleh sebesar 47,22%. Sementara hasil persentase
pada tahap integrasi nilai-nilai budaya baru sebesar 50%. Berdasarkan
hasil focused group discussion, peneliti dengan pihak Bank Mandora
(Business Support Manager: Ibnu Pramono dan Rey) pada tanggal
12 Juli 2018, jam 14.00-16.00 WIB, di Bank Mandora Area Yogyakarta
Bank yang melakukan merger diperoleh gambaran umum merger
sebagai berikut.

Secara historis dapat diketahui bahwa Bank Mandora merupakan
hasil merger berasal dari 4 bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi
Daya, Bank Bapindo, dan Bank Export Import). Keempat bank
tersebut dalam kondisi kurang sehat, sehingga perlu strategi
penyehatan dengan strategi merger di bawah koordinasi penuh oleh
pemerintah. Waktu pelaksanaan merger, tepatnya tanggal 2 Oktober
1998 secara legal formal program merger sudah dicanangkan. Proses
merger dalam praktiknya membutuhkan waktu panjang. Ada beberapa
tantangan yang harus dihadapi, terutama menangani organisasi
(bank) yang besar di Indonesia. Kesulitan juga dialami karena
mengelola permasalahan urusan-urusan: sistem kepegawaian, sistem
kepangkatan, sistem promosi, sistem rekrutmen pegawai, dan sistem
penggajian/penghargaan.

Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan
merger. Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan
program merger adalah adanya perbedaan latar belakang dan
karakteristik individu maupun organisasi bank-bank yang dimerger.
Hal tersebut meliputi: (1) kondisi tingkat kesejahteraan masing-
masing anggota yang berbeda-beda, (2) ego dan gengsi masing-masing
anggota, (3) perbedaan sistem IT yang dimiliki oleh masing-masing
bank, memerlukan pekerjaan ekstra tersendiri dalam memadukannya
dengan sistem baru, setelah merger, (4) masalah lain dari aspek sistem
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penggajian yang berbeda-beda (semua staf yang berasal bank-bank
merger perlu mendapatkan gaji yang sama), (5) latar belakang sistem
yang dibawa masing-masing merupakan inti permasalahan, (6) aspek
budaya yang berbeda dibawa oleh masing-masing anggota dari organisasi
asal sebelum dimerger, (7) masing-masing karyawan membawa
pengaruh lingkungan asal (gaji variatif dari bank sebelumnya dan Bank
Mandora menciptakan sistem penggajian/tunjangan “tunggal”, yaitu
membangun sistem kepegawaian yang kompatibel dengan berbagai
tuntutan dan perbedaan tersebut), (8) mengangkat suatu anak bank
menjadi bank besar, dan bias mengatasi permasalahan yang dihadapi
oleh bank terkait, (9) menyatukan aset (fisik berupa property maupun
SDM, semua aset ini harus disatukan).

Beberapa persoalan sekaligus menjadi tantangan dalam proses
merger antara lain: (1) keempat bank yang dimerger sebelumnya dalam
kondisi sakit sebelum merger, (2) segmen bisnisnya merupakan
pertimbangan pemerintah (keuangan) untuk mengambil keputusan
merger, (3) peran pemimpin untuk sebuah bank komersial lebih
besar dalam menangani proses merger untuk menentukan arah bank,
(4) masing-masing punya direktur untuk masing-masing corporate,
(5) faktor-faktor yang paling sulit ditangani dalam proses merger,
antara lain masalah budaya promosi, mekanisme kenakan gaji, sistem
IT yang berbeda-beda itu perlu diadopsi oleh suatu sistem yang baru,
(6) ketika kondisi bank-bank tersebut dalam kondisi kritis, maka ini
merupakan permasalahan tersendiri yang harus dihadapi dan ditangani.

Kebijakan yang untuk mengatasi permasalahan yang ada antara
lain dilakukan dengan mengambil langkah: (1) sistem yang diadopsi
berasal dari penerapan sistem oleh masing-masing bank yang dinilai
terus membaik atau lebih bagus, (2) nilai-nilai yang terkandung diambil
dari sistem yang telah diterapkan plus yang terbaru yang disiapkan
dengan baik.

Tahap pelaksanaan merger dilakukan disiapkan dan dilakukan oleh
tim yang disebut steering committee. Para eksekutif dan anggotanya
ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah, dan
diikuti dengan usaha membangun budaya baru dalam rangka
mengakomodasi berbagai potensi yang dimiliki oleh para anggota.
Komitmen anggota pun terus dibangun dan dipelihara guna mendukung
terlaksananya program merger secara berhasil.
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Peran pemimpin sangat penting karena menentukan keberhasilan
merger tersebut. Pada saat merger, pimpinan memiliki perbedaan.
Terdapat satu mekanisme untuk menyatukan budaya. Untuk itu proses
kepemimpinan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan
profesionalisme. Terutama dalam memberikan layanan bank Mandora
secara profesional. Peran kepemimpinan Bank Mandora besar sekali
untuk menghilangkan sekian ratus cabang dari bank-bank merger yang
tersebar di seluruh Indonesia atau terdapat 194 bank cabang yang ditutup
26.500 menjadi 17.600 orang setelah dikurang dengan yang diberhentikan
atau karena pensiun. Ditawarkan ke masing-masing Bank, apakah
mengikuti pensiun dini. Pengukuran tadi dilakukan melalui proses
seleksi (test). Kalau tidak lulus, konsekuensinya akan diberhentikan
melalui proses biasa (hanya mendapatkan pesangon).

Ada beberapa langkah strategis dalam merger menjadi Bank
Mandora. Langkah tersebut meliputi: (1) fase pertama adalah membangun
fondasi manajemen perbankan yang kokoh, (2) menyamakan persepsi
masing-masing leader, (3) membuka pikiran mereka bahwa mereka
berada dalam satu “kapal” yang selalu didengungkan dari atas ke
bawah (top down) menuju satu tujuan, (4) melakukan transformasi
ranah bank untuk melayani, (5) melakukan traning-training untuk
tingkat leader, corporate leadership, hingga manajer lini, (5) pimpinan
turun ke semua lini, bahkan sampai dengan office boy.

Strategi dan pendekatan kepemimpinan dalam pelaksanaan
merger bank Mandora menggunakan akronim TIPCE pada tahun 2005.
TIPCE kepanjangan dari: trust, integrity, professionalism, customer focus,
and excellent. Pendekatan kepemimpinan yang humanistik. Membangun
mindset pegawai dan menamakan nilai-nilai budaya pelayanan bank.
Prasangka baik sesama rekan kerja, terhadap sistem, dan nasabah.
Sangsi-sangsi kedisiplinan apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan
kerja. Semua dilaksanakan berdasarkan kode etik.

Komitmen yang dibangun untuk mencapai target, pelayanan mutu,
dan yang berkaitan dengan merger dibuat per tahun. Perencanaan
dilaksanakan bersama anggota organisasi. Kalau dianggap perlu
mereka menandatangani pakta komitmen bersama. Komunikasi top-
down dan bottom-up. Ada kesempatan untuk masukan-masukan yang
dapat disalurkan oleh para anggota kepada pimpinan untuk
mendengarkan aspirasi dari bawahan. Kedekatan pimpinan dan
bawahan menjadikan media untuk lebih mudah mendeteksi persoalan-
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persoalan yang dihadapi. Dalam praktiknya, komunikasi terus
dilaksanakan secara top down maupun bottom-up dalam lingkungan
kerja sehari-hari. Keterlibatan pimpinan dalam membangun dan
menjembatani aspirasi semua anggota sangat dibutuhkan. Selain itu,
penataan lingkungan kerja, termasuk ruangan kerja juga terbukti dapat
menumbuhkan semangat kerja para pegawai.

Pemahaman bawahan terhadap organisasi perlu dibangun agar
mereka menunjukkan dan terpanggil untuk mendukung pencapaian
tujuan. Jika bawahan ada yang membicarakan tentang pimpinannya,
pasti ada sesuatu yang perlu disempurnakan, terutama mengenai hubungan/
komunikasi pimpinan dengan bawahan. Hal yang sangat perlu
dibangun berkaitan dengan sistem dalam melakukan pelayanan prima.

Pelaksanaan pelayanan prima yang baik menggunakan dan
mempertahankan prinsip-prinsip: (1) No delay, (2) no defect, dan (3) no
special payment. Ke semua prinsip tersebut tentu dipahami maknanya
dan sangat familier di kalangan semua anggota, sehingga mudah
dalam pelaksanaan.

 Aspirasi itu perlu terus dibangun terutama untuk mendorong
terwujudnya peningkatan kondisi bank menjadi yang terbaik di
Indonesia, atau bahkan menjadi bank yang memiliki sistem terbaik di
Indonesia. Untuk meraih prestasi itu perlu diukur oleh badan tertentu,
misalnya dengan pihak atau lembaga lain. Benchmarking dilaksanakan,
tetapi berdasarkan pada indikator-indikator yang disiapkan secara
internal oleh instansi perbankan. Benchmarking perbankan dilakukan
dengan pihak perbankan di Singapura. Fokusnya antara lain pada cara
bank mencapai target penjualan, nilai saham pasar yang perlu
menjadi target. Hal ini dilakukan karena adanya persaingan dengan
bank-bank lain di tingkat internasional yang terus berlangsung.
Utamanya, persaingan dengan bank-bank di level Asia, misalnya di
bidang teknologi dan keamanan. Satu-satunya merger yang sukses di
dunia adalah bank Mandora.

Pembinaan staf menjadi bagian yang terus dilakukan Bank
Mandora. Salah satu fokus pembinaan anggota adalah pembinaan
disiplin anggota. Sanksi-sanksi diberikan sesuai dengan permasalahan
atau kasus yang dihadapi anggota. Tindakan pertama yang
diterapkan dalam menangani permasalahan disiplin ini adalah
memberikan teguran langsung kepada anggota, jika yang bersangkutan



49

Strategi Penerapan Model-model Integrasi Budaya Baru Organisasi

terbukti melakukan pelanggaran. Variasi hukuman atau sangsi yang
diberikan di tentukan oleh sistem yang sudah baku.

Dampak kebijakan pasti akan ada pengaruh terhadap suatu
program misal terhadap promosi. Leader perlu membangun kepercayaan
terhadap kebi jakan yang dibangun. Dukungan untuk dapat
membangun ini perlu dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan religius.
Di samping itu ada klub-klub yang dikembangkan di Bank ini.
Kegiatan-kegiatan ini difasilitasi dan didanai oleh pihak bank.
Dukungan ini bias berupa peralatan dan anggaran, dan sebagai esktra
kurikuler kita. Klub-klub untuk para personil seperti klub sepeda, klub,
motor klub, dan klub-klub lainnya. Kegiatannya untuk acara-acara
sosial seperti membantu masyarakat sekitar. Semua lini dalam aspek-
aspek pembinaan mental anggota didorong untuk diterapkan dan
menjadi suatu kegiatan dan pembiasaan rutin di Bank Mandora.
Beberapa hal yang dicapai hingga saat ini berupa antara lain: Bank
Mandora sudah leasing, melepas kepemilikan modal ke publik, 49% baik
untuk pemodal asing maupun private.

Kunci sukses Bank Mandora pada Leadership. Leader melakukan
mekanisme transformasi dengan menyinergikan empat budaya bank
yang positif dalam 1 manajemen. Dibangun kultur “profesionalisme”
diiringi dengan nilai “layanan prima”. Fase transformasi ini meliputi
dua hal, yaitu (1) membangun fondasi, dan (2) membangun bisnis
yakni leading Indonesia ke ASEAN. Dibangun human culturing sebagai
mekanisme seperti teknologi, operasional perbankan, LCS, Front Office,
Satpam/Security. Mekanisme ini dikembangkan di Cabang Wilayah.

Dibangun kesepakatan etik, seperti the 3 No’s (No Special Payment,
No Delayed, No Defect/Error), juga TIPCE (Trust, Integrated, Professional,
Customer focus, Excellence). Melalui nilai-nilai ini dikreasi team building.
Satukan persepsi mulai bagian policy, middle, technician. Prinsipnya,
kehidupan Bank Mandora ibarat satu kapal, maka harus sampai tujuan
dan kapal harus dijaga dan diselamatkan jangan sampai karam
tenggelam”, apa budayanya, ke mana arahnya, mau ke mana, bagaimana
supaya eksis, selalu dilakukan konsolidasi dan integrasi, dari
transformasi profesional ke intermediasi masyarakat. Mindset pegawai
dibangun bahwa yang butuh layanan masyarakat, maka harus
memberi layanan prima.
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Dalam membangun mindset: (1) pada setiap personil, tidak
dibicarakan kekurangannya tetapi apa keunggulan dan talentanya,
(2) jika ada yang datang rapat terlambat, tidak sekedar disalahkan
tetapi dilihat reasoning mengapa terlambat, selalu dicari kelebihan,
inilah positive thinking, positive culture.

Punishment juga diberlakukan pada semua pegawai bila (1) melanggar
perjanjian kerja, (2) ketentuan serikat kerja. Contoh sanksi kedisiplinan,
teller ada selisih hitungan, maka dua di atasnya (two lines) dari frontliner
akan ikut bertanggungjawab. Terdapat sanksi disiplin pegawai dan kode
etik, yaitu mulai dari teguran, hukuman, sampai tindakan yang
diperlukan sesuai dengan aturan yang ada.

Budaya ini juga dibangun dengan memperhatikan lintas agama.
Dalam membangun budaya, dilaksanakan leader training sampai corporate
leadership, terus ke lini manajemen sampai ke security sampai ke office boy.
Pengembangan SDM juga pada aspek keimanan dengan diadakan
pengajian bulanan bagi yang muslim, dan juga pengajian yang
beragama Kristen. Ini merupakan spiritual motivation. Juga ada Sport Club,
seperti bulu tangkis, tenis, dan pada tiap cabang bank kegiatan
bervariatif. Pada kegiatan sosial juga ada bakti sosial, sunatan massal,
semua ini dianggap sebagai “intangible asset”, sehingga tercapai dua
commitment yakni capaian target dan sinergi. Selama 17 tahun dibangun
komitmen, hybrid top down and bottom up. Dibangun kedekatan dengan
dibangun apresiasi dalam menjalankan sistem dan prosedur. Praktek
bottom up, bagian security usul rekreasi tahunan, untuk jaga brand maka
usulan diterima dan didanai, yang penting masukan yang konstruktif
dan tidak kontra produktif. Inilah yang dimaksud dengan membangun
“kebersamaan”. Jika dari bawah ada “kritisi pimpinan” berarti ada
kelemahan dan kesalahan pimpinan yang perlu dikoreksi dan
diperbaiki. Dalam hal kesejahteraan, jika kerja over time maka akan ada
insentif lembur, kerja lebih dari jam 20.00 harus ada makan malam.

Target bisnis bank adalah menjadi the best bank, yang terbaik dalam:
saham, layanan, canggih teknologi, kerapian, fasilitas parkir dan
toilet, disiplin kepegawaian yang berpenampilan rapi dan murah
senyum. Selain itu juga menggandeng lembaga lain untuk mengukur
the best, market share, dan kapitalisasi market. Salah satu parameter the
best adalah ISO untuk capai level tertentu, standar proses, ditingkat
profesional. Berangkat dari regional champion ke ASEAN champion,
misalnya dengan Hong Kong Bank dan UOB Bank. Hal yang penting
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dan diperhatikan berupa “keamanan, layanan prima, dan teknologi, seperti
ATM Link. Motto Bank Mandora yaitu, “Spirit Membangun Negeri”.

Sementara itu, pengujian model NCIP di Bank Permata belum
terlaksana karena sampai dengan saat ini belum memberikan
kepastian. Tim peneliti sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi
mereka belum dapat merespons sesuai dengan rencana penelitian.
Alasan utamanya, tidak ada yang berani menjadi nara sumber atau
informan yang representatif untuk merespons penelitian ini.
Berdasarkan uraian tersebut, hasil pengujian model NCIP dalam bidang
perbankan dapat dilihat pada Gambar 4.2. Berdasarkan Gambar 4.2
dapat diketahui bahwa pada bidang perbankan ditemukan aspek baru
yang telah dilakukan oleh lembaga perbankan.

Dalam proses pre-merger terdapat temuan aspek baru antara lain:
(1) membangun sistem organisasi yang kuat; (2) melakukan sosialisasi
sistem baru; (3) penyamaan persepsi; (4) penataan SDM dan non
SDM secara menyeluruh; (5) melakukan benchmarking. Dalam tahap
during-merger terdapat aspek; (1) melakukan komunikasi melalui
berbagai aktivitas formal dan informal; (2) membangun kebersamaan
anggota. dalam tahap pasca-merger juga diperoleh aspek; (1) membuat
pakta komitmen bersama; (2) penggunaan prinsip no delay, no defect,
dan no special payment; (3) membangun organisasi. Berdasarkan ketiga
proses tersebut, terdapat juga aspek baru pada integrasi budaya baru
dalam organisasi yang telah melakukan merger yaitu: (1) pembinaan
staf untuk menjadi staf profesional; (2) disiplin anggota di setiap lini,
(3) sistem yang sudah baku dan ajek, (4)variasi hukuman dan sanksi
yang diberlakukan oleh sistem yang baku, (5) membangun kegiatan-
kegiatan religius, (6) pendanaan kegiatan anggota dari pihak bank
yang semakin baik, dan (7) pembinaan mental di setiap lini terus
menerus digalakkan.
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Gambar 4.10 Hasil Pengujian Model NCIP di Lembaga Perbankan

Hasil Penelitian ke-III, menyatakan bahwa berdasarkan hasil
analisis data, temuan penelitian ini dideskripsikan mengikuti unsur-
unsur tentang penggabungan Bank M. Beberapa catatan awal
menunjukkan adanya milestone Bank M. Di dalamnya tertulis bahwa,
cikal bakal berdirinya Bank M ini diawali dari berdirinya Bank K.
Delapan belas tahun kemudian, dalam jangka waktu 10 tahun, Bank K
tercatat melakukan merger secara bertahap dengan beberapa bank,
yakni Bank A (pada 18 tahun pertama setelah berdiri), Bank B 5 tahun
kemudian, dan Bank C 5 tahun kemudian. Sepuluh tahun setelah
merger terakhir dilakukan, Bank K melakukan Initial Public Offering
(IPO), disusul 9 tahun kemudian, MG secara resmi mengumumkan
sebagai majority shareholder PT. M Tbk. Enam tahun berselang, Bank K
melakukan merger dengan Bank N dan menjadi nama Bank M. Dalam
perjalanan eksistensinya, Bank M secara konsisten mampu menjaga
posisinya sebagai salah satu bank swasta nasional terbesar di Indonesia,
ditambah dengan prestasinya yang mampu naik kelas ke kelompok
buku yang lebih tinggi, sejajar dengan bank-bank besar lainnya yang
ada pada kelompok buku tersebut di Indonesia.

Di Indonesia, bank yang memiliki cabang-cabang yang tersebar di
Asia Tenggara ini dalam beradaptasi dengan Revolusi Industri 4.0.,
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Bank M sebagai bank yang berorientasi pada profit, melaksanakan
penyelarasan jaringan cabang melalui penggabungan kantor-kantor
cabang agar lebih efisien. Demikian pula dengan penggantian mesin
ATM dengan mesin CDM, sehingga lebih efisien. Penyelarasan atau
shaping tersebut dilaksanakan berdasarkan hasil konsultasi dengan
lembaga konsultan bisnis.

Alasan merger Bank K dan Bank N yang menghasilkan Bank M
merupakan dampak dari diterapkannya aturan kepemilikan tunggal
(SPP) yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan SPP mewajibkan
kepemilikan tunggal bagi pemegang saham pengendali di lebih dari satu
Bank. Oleh karena itu, pemilik saham Bank K dan N Bank memutuskan
untuk merger menjadi Bank M. Merger tersebut melahirkan sinergi
positif dengan penggabungan dua keunggulan, yaitu Bank N yang
dikenal memiliki keunggulan pada segmen Usaha Kecil Menengah
(UKM) dan sistem pembayaran (Payment back) dengan Bank M yang
memiliki keunggulan pada segmen korporat dan kredit perumahan.
Proses merger bank tersebut terus berjalan. Perpaduan keunggulan Bank
K dan Bank N menciptakan sebuah bank yang lebih baik dan mampu
bersaing serta tumbuh di tengah makin ketatnya persaingan sektor
perbankan di Indonesia. Merger ini diharapkan akan menjadikan Bank
M memiliki daya saing yang baik dan meningkatkan prospek
pertumbuhannya di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, proses merger
tersebut juga sejalan dan merupakan langkah positif yang diambil
berkaitan dengan misi Bank Indonesia untuk menciptakan institusi
keuangan lokal yang lebih besar dan kuat di Indonesia, dimana hal ini
pun sejalan dengan arsitektur Perbankan Indonesia (API). Setidaknya
terdapat beberapa tonggak penting ketika proses merger dilakukan,
yaitu: (1) Penyelarasan Visi, Misi dan Core Values; (2) Penyatuan dan
penyelarasan proses dan sistem; serta (3) Penyelarasan organisasi dan
sumber daya manusia (SDM).

Pada saat Bank M berada dalam tahapan post-merger, terdapat
beberapa hal yang dilakukan, yaitu: (1) Peluncuran Visi, Misi dan Core
Values baru; (2) Implementasi budaya organisasi yang baru dan proses
internalisasi ke seluruh karyawan; (3) Membangun brand atau citra
positif organisasi; (4) Membangun engagement karyawan melalui
wadah dan berbagai kegiatan informal; (5) Pengembangan sistem
yang terus dilakukan dalam rangka beradaptasi dengan Revolusi Industri
4.0 melalui proses digitalisasi; (6) Membangun budaya integritas,
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anti-fraud, wistle blowing dan penerapan Kode Etik serta penegakan
disiplin terhadap setiap pelanggaran; (7) Melakukan pengembangan
kemampuan SDM melalui berbagai pelatihan yang dilakukan secara digital;
(8) Membangun kepercayaan antara pemimpin dan anggota; (9) Membangun
budaya komunikasi multi arah antara pemimpin dan anggota dan
mendorong setiap individu untuk speak-up apabila ada hal-hal yang perlu
diperbaiki; (10) Membangun budaya apresiasi dan sistem penghargaan yang
menarik agar anggota berprestasi; dan (11) Membangun lingkungan
kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas karyawan.

Terkait kesuksesannya tersebut, Bank M menyatakan bahwa best
practices atau kunci keberhasilan merger ada beberapa poin, yaitu:
(1) Integritas; (2) Pemimpin; (3) Strategi; (4) Komunikasi; dan (5) SDM.
Poin-poin tersebut saling berkaitan dalam pembentukan budaya sekaligus
dalam pemecahan masalah yang timbul dalam proses merger, terutama
budaya integritas. Integritas sebagai salah satu komponen dalam core values
Bank M, mengalami pergeseran seiring dengan proses merger yang
dilakukan (dari yang pertama diterapkan, hingga saat ini menjadi akar dari
core values lainnya). Pada tiga tahun pertama, organisasi merger cenderung
mengalami guncangan atau gejolak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan-
perbedaan pengalaman dan kebiasaan yang dibawa oleh anggota dari
masing-masing organisasi sebelum merger. Perbedaan tersebut tidak lepas
dari karakteristik budaya dua organisasi yang dimiliki sebelumnya.

Pimpinan sebagai center dari organisasi memiliki tugas yang semakin
berat, namun sekaligus menjadi tantangan bagaimana seorang
pemimpin atau manajer memadukan potensi perbedaan tersebut,
sehingga kegiatan organisasi merger dapat berjalan dengan baik.
Pimpinan harus mampu memberi teladan pada karyawan dan/atau
bawahan agar tercipta budaya yang ingin dibentuk. Pergantian pimpinan
berbanding lurus dengan pergantian karakter, kebiasaan, pembawaan
yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tercapai atau tidaknya
budaya yang ingin dibentuk oleh Bank M. Di samping itu, dalam upaya
pembentukan budaya, Bank M menerapkan strategi yang dapat dilihat
pada Gambar 4.11. Tahapan tersebut akan terus diulang sehubungan
dengan adanya new comers yang masih membawa budaya yang
berbeda-beda dari organisasi sebelumnya, sehingga kesinambungan
budaya yang diterapkan di Bank M akan tetap terjaga. Akan tetapi, yang
perlu digarisbawahi adalah tahap pengulangan atau re-internalisasi
tersebut tidak sampai menyentuh tahap awal.
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Gambar 4.11. Strategi Inisiasi Budaya Bank M

Komunikasi, terutama yang bersifat multi arah dilakukan untuk
membangun koordinasi yang baik antar pemimpin, karyawan,
maupun antar unit kerja. Melalui komunikasi, visi misi dan strategi
yang ditetapkan oleh Bank M dapat dicapai. Terkait dengan SDM,
secara umum SDM dinilai penting dalam suatu organisasi. SDM yang
memiliki profile memuaskan, potensi, dan kemampuan yang sesuai
dengan tuntutan pekerjaan merupakan kriteria yang dipersyaratkan
oleh Bank M dalam melakukan rekrutmen. Bukan sekedar lulus atau
tidak lulus dalam materi pelatihan atau pendidikan, tetapi lebih
ditekankan pada kecocokan (fit and adaptive) dan memiliki kompetensi
yang baik dalam bekerja pada bidang tertentu sesuai dengan keahlian
yang dimilikinya. Usaha mengintegrasikan perbedaan karakter
organisasi dan SDM dalam organisasi merger ini dilakukan melalui
berbagai bentuk kegiatan yang sifatnya sosial (social activities). Hal
tersebut dilaksanakan dalam rangka membangun budaya yang dapat
diterima oleh kedua belah pihak. Sehubungan dengan budaya tersebut,
Bank M secara periodik melakukan monitoring dampak proses merger
dan berhasil tidaknya manajemen dalam mengelola karyawan melalui
Survei Keterikatan Karyawan terhadap perusahaan atau Employee
Engagement Surveys (EES) yang dilakukan dua tahun sekali. Hasil dari
EES ini salah satunya dapat digunakan untuk melihat pengaruh naik-
turunnya engagement level karyawan terhadap organisasi.

Di samping survei tersebut, Bank M juga melakukan pengukuran
pada persepsi karyawan tentang management styles organisasi. Sebagai
contoh, hasil dari pengukuran tersebut disajikan pada Gambar 4.12.
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Berdasarkan Gambar 4.12 tersebut, diketahui bahwa dalam jangka
waktu dua tahun terdapat pergeseran pada beberapa indikator dalam
management styles dari tahun 2014 hingga 2016. Indikator tersebut
meliputi: (1) birokrasi; (2) kewirausahaan; (3) tegas; (4) tidak tegas;
(5) menghindari risiko; (6) mengambil risiko; (7) people-oriented; (8) task-
oriented; (9) direktif; (10) partisipatif; (11) reaktif; (12) proaktif; (13) strate-
gically-oriented; dan (14) short-term oriented. Hasil keseluruhan pada tahun
terakhir periode akan disajikan dalam bentuk diagram yang mewakili
persentase masing-masing indikator dalam 2 tahun pengukuran. Dari
hasil ini, pihak manajemen akan mengetahui ada atau tidaknya
pergeseran indikator-indikator tersebut dalam jangka waktu tersebut.

Gambar 4.12. Persepsi Karyawan Bank M
Terhadap Management Style

Hasil penelitian ini difokuskan pada pengujian efektivitas dan
efisiensi NCIP Model pada Bank M yang sukses melakukan merger.
NCIP Model terbukti dinyatakan relevan dan prosesnya berjalan secara
efektif dan efisien. Prosesnya tidak singkat, tetapi memerlukan waktu
yang cukup panjang, yaitu sejak 2008 hingga 2019. Proses tersebut
justru semakin efektif dan efisien melalui beberapa program yang
dilaksanakan dengan sistem sentralisasi dan digitalisasi. Integrasi
budaya baru yang terbangun dan dipertahankan untuk jangka
panjang dilakukan melalui internalisasi kepada setiap anggota yang
terus dilakukan secara intensif.
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D. Model NCIP di Perusahaan
Dalam pengujian model NCIP di perusahaan tidak didapatkan

data kuantitatif, hanya didapatkan data kualitatif. Secara umum dapat
dinyatakan bahwa model konseptual NCIP di perusahaan ini cukup
sesuai. Namun demikian, ada beberapa hal yang dapat menyempurnakan
model konseptual NCIP dalam perusahaan.

Pengujian model NCIP dilakukan di PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo
Karawaci, 2018). Perusahaan tersebut didirikan dengan visi untuk
memengaruhi kehidupan melalui pengembangan terencana kota
Mandora yang berkelanjutan dalam lingkungan hijau dan kelas
infrastruktur fisik dan sosial pertama. Selama lebih dari satu dekade,
Perusahaan telah membuktikan dirinya untuk menjadi seorang
pengembang properti yang sangat terpercaya dengan nama merek
yang paling dikenal. Ini adalah pemilik landbank diversifikasi terbesar
dan pemimpin dalam proyek perintis di lokasi-lokasi strategis di seluruh
Indonesia. Melalui penggabungan 8 perusahaan properti terkait pada
tahun 2004 Perseroan telah memperluas portofolio bisnisnya untuk
mencakup pembangunan perkotaan, skala perkembangan besar yang
terintegrasi, mal ritel, kesehatan, hotel dan rekreasi, serta portofolio fee
based income. Lippo Karawaci sekarang adalah perusahaan properti
terbesar di Indonesia berdasarkan total aset dan pendapatan, dengan
model bisnis yang unik dan terpadu. Perusahaan ini juga
mengoperasikan kelompok rumah sakit swasta terkemuka di Indonesia,
satu-satunya yang mencapai standar kelas dunia, dan merupakan
pemimpin industri properti ritel tak terbantahkan.

Berkaitan dengan Merger di Lippo Karawaci Tbk, berdasarkan
hasil FGD dengan Nurliana (Marketing General Manager) dan Rinto
(Property Manager) pada tanggal 1 Juli 2018, di Jakarta diperoleh
gambaran sebagai berikut. Sebelum merger, dapat dilaporkan bahwa
perusahaan Lippo berawal dari usaha utama yang bergerak di bidang
perbankan. Dalam perkembangannya perusahaan ini telah bertumbuh
pesat dan membawahi sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai
bidang meliputi urusan kehidupan sampai dengan urusan kematian.
Usaha-usaha tersebut antara lain: perbankan, property, pendidikan,
rumah sakit, apartemen, perumahan, dan pemakaman. Untuk
meningkatkan sinergitas dan memperbesar posisi perusahaan-
perusahaan itu, maka diperlukan tindakan perubahan organisatoris,
yakni dengan melakukan proses merger bagi organisasi-organisasi
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perusahaan kecil. Merger di si sini dimaksudkan menggabungkan
perusahaan-perusahaan kecil tersebut ke dalam sebuah wadah organisasi
perusahaan besar yaitu Lippo Karawaci Tbk.

Lippo merupakan organisasi perusahaan yang memiliki sumber
daya manusia atau tenaga yang memiliki berbagai ragam latar
belakang etnik, agama, dan pendidikan dan ketrampilan. Tanpa
adanya usaha penyatuan visi  dan tujuan organisasi , maka
keberagaman tersebut dikhawatirkan memengaruhi kinerja
perusahaan dalam waktu jangka panjang. Usaha demikian hanya
dapat diwujudkan manakala perusahaan-perusahaan yang terpisah-
pisah secara organisatoris itu di satukan ke dalam sebuah perusahaan
besar yang dapat memayungi eksistensi perusahaan-perusahaan kecil
itu. Tindakan demikian sangat relevan sekali dengan target yang akan
dicapai dalam mendukung usaha memadukan segenap potensi yang
ada sehingga semua kekuatan yang dimiliki bisa berfungsi lebih
sinergis dalam rangka mencapai tingkat kinerja perusahaan yang lebih
tinggi. Tindakan besar ini tentu saja diyakini dan diprediksi akan
mampu membawa perusahaan ke arah yang lebih berhasil.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi selama post merger.
Tantangan-tantangan yang ada, tantangan mendasar dan utama
yang dihadapi oleh pihak manajemen atau pimpinan adalah adanya
faktor-faktor ego, kecemburuan, dan kekhawatiran lain yang dapat
muncul dari kalangan karyawan yang terlibat di unit-unit perusahaan
yang telah melaksanakan merger. Masalah lain adalah kualitas
ketenagaan yang ada/ hal ini juga dapat menjadi kendala ketika mereka
harus bekerja di lingkungan perusahaan yang telah dimerger.

Strategi untuk peningkatan kinerja perusahaan pasca merger
dilakukan dengan menekankan perlunya membangun standar
ketenagaan dalam menopang perusahaan yang semakin besar pasca
merger. Mereka harus memenuhi standar kompetensi  yang
ditetapkan perusahaan. Jika seorang karyawan tidak memenuhi
standar kinerja yang ditetapkan, maka mereka harus out dari
perusahaan. Salah satu standar yang ditentukan adalah bahwa
karyawan harus memiliki kemampuan bekerja secara disiplin,
berdedikasi tinggi, jujur, berkepribadian, kemampuan berhadapan
atau berhubungan dengan client (pelanggan), dan komunikasi.
Perusahaan Lippo memandang kemampuan-kemampuan tersebut
sangat diperlukan dalam mendukung kemajuan perusahaan ke depan,
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terutama dalam meraih keuntungan dan tingkat produktivitas tinggi
perusahaan. Apabila mereka tidak bias bekerja di berdasarkan standar
demikian, mereka akan pasti diberhentikan, atau disuruh memilih
keluar dari perusahaan atau diberhentikan. Hal penting terkait
manajemen Sumber Daya Manusia, perusahaan Lippo tidak pernah
memberikan santunan kepada para anggota yang keluar atau berhenti,
maupun diberhentikan.

Penghargaan tentu diberikan kepada mereka yang memiliki
kompetensi dan berprestasi tinggi, tetap ada promosi dan penghargaan
lain (rewards) secara terbatas dan sesuai kondisi perusahaan. Promosi
yang dimaksud adalah menaikkan mereka ke posisi-posisi yang lebih
tinggi. Konsistensi tindakan perusahaan dalam menyikapi perkembangan
perilaku dan kinerja para karyawan sangat didukung oleh standar baku
yang sudah lama diterapkan di perusahaan ini secara konsisten.

Perusahaan terus memberikan “directions” kepada para bawahan
agar mereka terus patuh bekerja di bawah bendera perusahaan, demi
mencapai target yang telah ditentukan oleh pimpinan atau pihak
manajemen. Semua anggota wajib mematuhi segenap arah yang telah
ditentukan demi kelancaran jalannya roda perusahaan ini.

Pemeliharaan terhadap sinergitas berbagai usaha yang ada,
segenap karyawan dan pimpinan selalu melakukan koordinasi dan
komunikasi secara teratur. Antar pimpinan terus melakukan pertemuan-
pertemuan rutin dan terjadwal dengan baik, boleh dikatakan setiap
pekan pasti ada pertemuan-pertemuan. Begitu juga dengan pihak anggota
bawahan, mereka selalu dikoordinasikan dengan oleh para manajer
masing-masing, atau kepala unit terkait. Semua ini dilakukan untuk
menjamin semua usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh karyawan
itu harus selalu mengacu kepada visi, tujuan, dan target-target
perusahaan yang akan dicapai.

Laporan dan evaluasi selalu dilakukan secara teraur rutin dalam
rangka terus memantau segenap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit
atau organisasi. langkah ini dilaksanakan dalam menjamin program
atau usaha-usaha yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil
sesuai target waktu dan keuntungan lain yang ditetapkan perusahaan.
Selain itu, feedback atau balikan dapat diperoleh guna melakukan
tindakan-tindakan perubahan, penyesuaian, dan perbaikan-perbaikan
strategi pencapaian kinerja yang lebih tinggi atau menguntungkan.
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Kepemimpinan para manajer harus kuat. Tanpa kemampuan tingi
di dalam proses memimpin, tidak mungkin mereka dapat mengendalikan
perusahaan besar dengan berbagai lingkup usaha tersebut. Pemimpin
sangat besar perannya dalam membangun budaya mutu perusahaan.
Oleh sebab itu, di samping harus memiliki kemampuan lebih dalam
memimpin bawahan, pemimpin juga harus memiliki kemampuan
keteladanan, kedisiplinan tinggi, dan kemampuan dalam berkomunikasi
dengan orang lain.

Karyawan maupun pemimpin atau para manajer yang bekerja di
perusahaan ini dipacu untuk prestasi. Bagi mereka yang tidak bisa
bekerja dengan baik, akan terseleksi secara alamiah, atau istilah lainnya
tersingkir oleh seleksi alam. Dan pihak perusahaan akan menggantinya
dengan tenaga lainnya. Lippo tidak pernah mengharapkan tenaga atau
tidak membutuhkan tenaga tersebut, terutama terhadap mereka yang
memang memilih keluar dari perusahaan, Lippo tidak pernah
melarangnya, karena perusahaan otomatis tidak membutuhkannya.

Berdasarkan uraian tersebut, hasil pengujian model NCIP dalam
perusahaan yang sukses merger dapat disajikan pada Gambar 4.13.
Berdasarkan Gambar 4.13 dapat diketahui bahwa pada bidang
perusahaan ditemukan aspek baru yang telah dilakukan oleh lembaga
perusahaan. Dalam tahap pre-merger terdapat temuan aspek baru antara
lain: (1) membangun sinergitas bersama, (2) memperbesar perusahaan,
baik dari ukuran maupun cakupan unit bisnis, (3) berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sejak lahir sampai dengan
meninggal. Dalam tahap during-merger terdapat aspek, (1) penyatuan
visi & misi organisasi, (2) diwujudkan ketika perusahaan yang
terpisah-pisah secara organisatoris, (3) penyatuannya ke wadah
perusahaan besar sehingga memayungi eksistensi perusahaan kecil,
(4) memadukan segenap potensi yang ada sehingga semua kekuatan
yang dimiliki bias berfungsi sinergis untuk mengembangkan
perusahaan baru yang lebih besar.
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Gambar 4.13 Hasil Pengujian Model NCIP di Lembaga Perusahaan

Dalam tahap pasca-merger juga diperoleh aspek: (1) membangun
standar ketenagaan dalam menopang perusahaan yang semakin
besar, (2) standar yang tercipta yaitu disiplin, dedikasi tinggi, jujur,
berkepribadian, kemampuan berhubungan dengan client, dan
komunikasi, (3) adanya directions kepada para karyawan agar
senantiasa patuh pada pekerjaan di bawah bendera perusahaan yang
baru, (4) laporan dan evaluasi secara teratur.

Berdasarkan ketiga proses tersebut, terdapat juga aspek baru pada
integrasi budaya baru dalam organisasi yang telah melakukan
merger yaitu: (1) kemampuan seorang pemimpin dalam membawa
anggota; (2) pemimpin menunjukkan keteladanan, disiplin tinggi, dan
kemampuan berkomunikasi dengan orang lain secara baik, (3) mental
pemimpin dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan
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organisasi, (4) selalu berusaha menjaga eksistensi perusahaan dengan
menunjukkan kinerja terbaik dari para anggota.

Hasil Penelitian ke-III, menyatakan bahwa, Pada tahap pra merger
NCIP Model peneliti mengumpulkan pendapat menurut kepala
bidang sumber daya manusia Perusahaan M yang sesuai dengan
pendapat karyawannya. Dari hasil wawancara dan angket yang
mendapati indikator efektif dan efisien pada Perusahaan M adalah
(1) menggabungkan organisasi ke dalam satu kesatuan sistem,
(2) menyatukan ke dalam satu area atau wilayah. Sedangkan indikator
yang mendapatkan kriteria sangat efektif dan efisien adalah
melakukan sosialisasi sistem baru kepada semua anggota dan
membangun kesatuan secara ilmiah dan profesional.

Efisiensi dan keefektifan tahapan proses merger dalam NCIP
model Perusahaan M secara umum cenderung memilih beberapa
indikator efektif dan efisien berikut: (1) melakukan pengontrolan agar
proses merger berjalan sesuai rencana, (2) berupaya seoptimal
mungkin dalam pencapaian target organisasi. Sedangkan pada kriteria
sangat efektif dan efisien adalah menunjukkan komitmen yang tinggi
pada organisasi. Kepala bagian SDM menambahkan komunikasi
multiarah antara pimpinan dan karyawan sangat penting dalam
membangun kebersamaan setiap anggota, terkadang rapat tentang
proyek tidak melulu di kantor, namun juga dapat dilaksanakan di
tempat lain yang lebih santai.

Implementasi tahapan post-merger dalam NCIP model pada
Perusahaan M baik dari wawancara maupun angket menunjukkan
hasil yang lebih kurang sama. Di antaranya yang memiliki indikator
efisien dan efektif yaitu pada (1) indikator selalu menjunjung tinggi
nilai-nilai organisasi, (2) memupuk budaya baru yang unik untuk
dipertahankan dalam jangka panjang. Sedangkan yang mendapatkan
kriteria sangat efektif dan sangat efisien yaitu indikator membangun
komitmen yang tinggi dan penuh kesadaran dalam organisasi dan
membangun sistem no defect (tidak salah) dalam beraktivitas sehari-
hari. Kebanyakan indikator dalam tahapan ini sudah include dalam
konsep IPE yang dipegang sebagai budaya organisasi perusahaan ini.

Implementasi tahapan indikasi integrasi budaya baru organisasi
dalam NCIP model pada Perusahaan M di antaranya yang dipilih
sebagai cerminan integrasi budaya baru dalam organisasi yang
dianggap efektif dan efisien yaitu: (1) terbangun komunikasi multi arah
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antara pemimpin dan anggota, (2) menunjukkan jiwa pemimpin yang
kuat dalam membangun lembaga yang berprestasi. Dari semua
indikator tersebut yang mendapatkan kriteria sangat efektif dan efisien
adalah terbangunnya kepercayaan antara pemimpin dan anggota dan
selalu menjaga eksistensi organisasi dalam jangka panjang. Integrasi
budaya baru pada perusahaan merger merupakan dampak pembudayaan
dengan IPE yang selalu dipegang oleh perusahaan, eksistensi perusahaan
selalu terbangun dengan proyek berkelanjutan yang dikerjakan oleh
perusahaan M.

Salah satu best pratice budaya organisasi yang diterapkan pimpinan
dalam Perusahaan M adalah enterpreneurship. Kewirausahaan yang
dimaksud adalah pemimpin menanamkan jiwa kewirausahaan dalam
setiap karyawannya, meskipun bukan di posisi atas. Menurut kepala
bagian SDM PT. Ciputra Development, kewirausahaan ini ditunjukkan
dengan sikap kerja keras dan etos kerja yang tinggi pada setiap
karyawan, sehingga karyawan yang memiliki kinerja lebih baik dari
karyawan lain akan mendapatkan reward tersendiri. Budaya
kewirausahaan ini merupakan budaya organisasi dari perusahaan
merger maupun setelah merger, hal ini dikarenakan kedua perusahaan
yang dimerger berada di bidang yang sama, yaitu perumahan.

Budaya lain yang ditanamkan kepada seluruh karyawan pada
perusahaan M adalah budaya integritas dan profesionalisme. Menurut
kepala bagian SDM, budaya integritas ditanamkan pada perusahaan
dengan membangun kepercayaan dan komitmen satu sama lain, baik
vertikal sesama karyawan maupun horizontal dengan pimpinan.
Kepercayaan yang dimiliki ini merupakan imbas dari komunikasi dua
arah antar pegawai dan pimpinan. Dalam integritas ini beberapa
indikasi integrasi budaya baru organisasi, di antaranya terbangunnya
kepercayaan antara pemimpin dan anggota. Terbangun komunikasi multi
arah antara pemimpin dan anggota, selalu menjaga komitmen antara
pemimpin dan anggota, terbangun satu kesatuan anggota dalam
organisasi, dan terbangun kepercayaan pemimpin kepada anggota.
Budaya yang diunggulkan pada perusahaan merger ini adalah integritas,
profesionalisme, dan enterpreneurship atau disingkat IPE.

Implementasi NCIP pada perusahaan dengan indikator-indikatornya
dapat diterima dan memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi dan
keefektifan perusahaan M. Tahapan pra merger terdapat kecenderungan
indikator yang sangat efektif dan efisien yaitu melakukan sosialisasi
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sistem baru kepada semua anggota dan membangun kesatuan secara
ilmiah dan profesional. Tahap proses merger termasuk dalam kategori
sangat efektif dan efisien adalah menunjukkan komitmen yang tinggi
pada organisasi. Tahapan post merger kategori sangat efektif dan
efisien yaitu membangun komitmen yang tinggi dan penuh kesadaran
dalam organisasi dan membangun sistem no defect dalam beraktivitas
sehari-hari. Tahapan integrasi budaya baru terbangunnya kepercayaan
antara pemimpin dan anggota dan selalu menjaga eksistensi organisasi
dalam jangka panjang termasuk sangat efektif dan efisien. Kepercayaan
dan jiwa kepemimpinan yang kuat merupakan kunci integrasi budaya
baru IPE dalam perusahaan merger. Perusahaan M memiliki budaya
organisasi khusus yang mencirikan perusahaan tersebut, yaitu
Integritas, Profesionalisme, dan Enterpreneurship disingkat IPE.

E. Model NCIP Integrated dalam Organisasi Merger yang Sukses
Berpijak dari hasil-hasil pengujian model NCIP pada ketiga

kelompok organisasi yang sukses melakukan merger sebagaimana telah
diuraikan, maka aspek atau nilai-nilai baru yang perlu disempurnakan
ke dalam model NCIP dari organisasi pendidikan, perbankan, dan
perusahaan. Nilai-nilai baru dalam model NCIP yang diperoleh dari
hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Nilai-nilai baru utama yang dimaksudkan dapat diuraikan sebagai
berikut. Nilai-nilai yang dimaksudkan dalam Model NCIP pada
bidang pendidikan pada: (1) tahap pra merger, berupa: kebijakan
pemda, studi kelayakan, penyiapan institusi baru, menyinergikan
bidang sejenis; (2) tahap during-merger ditemukan nilai baru berupa:
pelayanan prima dan kompetensi pemimpin yang mengedepankan
kualitas; (3) tahap post-merger ditemukan ada nilai pencitraan melalui
prestasi, penggunaan media masa, dan pemberian apresiasi terhadap
stakeholder; dan (4) terintegrasinya budaya baru karena ada kesatuan
jiwa anggota, rasa percaya yang tinggi, dan disiplin.

 Nilai-nilai dalam Model NCIP pada lembaga perbankan pada:
(1) tahap pra-merger, berupa sistem organisasi yang kuat, sistem baru,
persepsi uang sama, penataan SDM dan non SDM secara menyeluruh,
benchmarking internasional; (2) tahap during-merger ditemukan nilai
baru berupa komunikasi formal dan informal, dan membangun
kebersamaan; (3) tahap post-merger berupa pakta komitmen,
penggunaan prinsip no delay, no defect, dan no special payment, dan
membangun organisasi; dan (4) terintegrasinya budaya baru dengan
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pembinaan staf profesional, disiplin anggota tiap lini, bangun sistem,
kegiatan religius, pendanaan kegiatan, dan pembinaan mental anggota.

Nilai-nilai dalam Model NCIP pada perusahaan pada: (1) tahap
pra-merger, berupa sinergitas, memperbesar perusahaan unit bisnis dan
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup manusia; (2) tahap
during-merger ditemukan nilai baru berupa penyatuan visi & misi,
diwujudkan melalui integrasi anak perusahaan, memayungi eksistensi
perusahaan kecil; memadukan segenap potensi untuk mengembangkan
perusahaan baru dan besar; (3) tahap post-merger berupa standar ketenagaan,
disiplin, dedikasi tinggi, jujur, berkepribadian, kemampuan berhubungan
dengan client, komunikasi, directions, laporan dan evaluasi secara teratur;
dan (4) terintegrasinya budaya baru dengan kemampuan seorang
pemimpin dalam membawa anggota, keteladanan, disiplin tinggi, dan
kemampuan berkomunikasi dengan orang lain secara baik, serta mental
pemimpin, dan menjaga eksistensi perusahaan dengan kinerja terbaik.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Model dan Temuan Aspek Baru
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Berdasarkan hasil integrasi pengujian model yang disajikan
dalam bentuk tabel matriks, model NCIP dalam organisasi yang
sukses merger yang sudah disempurnakan dan terintegrasi dapat
dijelaskan bahwa model NCIP terintegrasi tersebut menjadi semakin
sempurna. Model tersebut menunjuk pada dua organisasi atau lebih
yang sukses merger dibangun oleh adanya NCIP. Kandungan di
dalamnya mencakup proses utama, yaitu tahap pra-merger, during-
merger, dan pasca merger, yang menghasilkan New Culture Integration
(NCI) dalam organisasi yang sukses merger.

Setiap tahapan mengandung berbagai nilai, aktivitas, dan prinsip
yang dapat dijadikan acuan ketika melaksanakan merger organisasi.
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Dalam tahap pre-merger, pihak manajemen yang akan merger
harus: (1) membangun suatu sistem yang kuat sebagai fondasinya;
(2) melakukan sosialisasi sistem yang baru kepada semua anggota,
(3) diharapkan pasca sosialisasi diperoleh persepsi yang sama dari
para anggota terhadap sistem yang baru, (4) menyiapkan sumber daya
manusia (SDM) dan non manusia untuk mendukung optimalisasi
pencapaian tujuan organisasi, (5) melakukan benchmarking pada
organisasi yang lebih sukses, (6) melakukan evaluasi diri, (7) jika
organisasi terkait dengan pemerintahan, kebijakannya menjadi
dasar merger, (8) didukung dengan studi kelayakan yang memadai,
(9) menggabungkan organisasi ke dalam satu kesatuan, (10) menyatukan
ke dalam satu area atau wilayah, (11) membangun kesatuan secara
ilmiah dan profesional, (12) membangun keterpaduan/sinergi semua
komponen secara bersama, (13) memperluas dan memperbesar
organisasi, dan (14) melayani masyarakat atau memenuhi kebutuhan
hidup masyarakat.

Dalam tahap during-merger, terdapat aspek, nilai, dan prinsip yang
harus diperhatikan dan dijalankan oleh pihak manajemen dan stake-
holders, yaitu: (1) pelaksanaan merger harus selalu ada pengontrolan
atau pengendalian supaya berjalan pada rencana yang sudah
ditetapkan, (2) termasuk di dalamnya diikuti dengan pencapaian target
organisasi, (3) menunjukkan komitmen yang tinggi pada organisasi,
(4) memberikan layanan prima kepada setiap pelanggan, baik internal
maupun eksternal, (5) menunjukkan kemampuan atau kompetensi
pemimpin yang kuat/terbaik, (6) memahami sejarah organisasi sehingga
anggota mengetahui dan empati perjuangan, (7) membangun
komunikasi multi arah, baik informal maupun formal, (8) membangun
kebersamaan dengan setiap anggota, (9) tetap menjaga dan melaksanakan
visi dan misi organisasi, (10) tetap berupaya terus menyatukan
organisasi, (11) menjaga semua cabang organisasi yang ada, dan
(12) mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang ada untuk
mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam tahap post-merger, terdapat aspek, nilai, dan prinsip yang
harus diperhatikan dan dijalankan oleh pihak manajemen dan
stakeholders, yaitu: (1) selalu menjunjung tinggi nilai-nilai positif baik
secara internal dan eksternal, (2) menunjukkan peran pemimpin
organisasi dalam membawa pengaruh dan persuasi anggota untuk
mencapai tujuan, (3) memupuk budaya baru yang unik untuk
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dipertahankan dalam jangka panjang, (4) selalu membangun
kesuksesan merger, (5) membangun brand positif, (6) memanfaatkan
media masa untuk membangun pandangan masyarakat secara
positif, (7) memberikan apresiasi kepada setiap stakeholders yang positif
dan berprestasi, (8) membangun pakta komitmen bersama anatara
anggota dengan organisasi, (9) dibangunnya sistem no delay, no defect,
dan no special payment, (10) terus membangun organisasi secara
positif, (11) membangun standar semua komponen secara optimal,
(12) membangun disiplin dan dedikasi yang tinggi dan penuh
kesadaran, (13) selalu memberikan arahan dan petunjuk kepada setiap
anggota organisasi, dan (14) setiap unit selalu memberikan laporan
dan evaluasi secara periodik untuk dijadikan dasar memperbaiki
dan membangun kemajuan organisasi di masa mendatang.

Dalam tahap terakhir, yaitu terbangunnya NCI dalam organisasi
yang sukses merger, ditandai oleh indikator: (1) adanya kepercayaan
antara pemimpin dan anggota, (2) komunikasi multi arah antara
pemimpin dan anggota, (3) selalu menjaga komitmen antara
pemimpin dan anggota, (4) adanya satu kesatuan anggota dalam
organisasi, (5) kepercayaan pemimpin kepada anggota, (6) selalu ada
pelatihan dan pengarahan kepada staf, (7) adanya sistem penghargaan
yang menarik agar anggota berprestasi, (8) memberikan peringatan
dan hukuman jika ada kesalahan, (9) aktivitas religius yang
didukung organisasi, (10) dukungan finansial untuk kegiatan
anggota, (11) adanya aktivitas pelatihan kepada anggota, (12) gaya
kepemimpinan yang sesuai yang ditunjukkan pihak manajemen,
(13) pemimpin menunjukkan perannya sebagai teladan para anggota,
(14) menunjukkan jiwa pemimpin yang kuat, dan (15) selalu menjaga
eksistensi organisasi dalam jangka panjang. Idealnya semua aspek
tersebut dapat diimplementasikan pada organisasi yang sedang/akan
melakukan merger untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien
dalam jangka panjang.
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Hasil penelitian ini disusun berdasarkan pengklasifikasian
bidang organisasi yang sukses melakukan merger dan mengacu
pada target keluaran penelitian. Hasilnya dibahas berdasarkan
urutan sajian mulai  dari lembaga pendidikan, perusahaan,
perbankan, dan Model NCIP integrated dalam organisasi yang sukses
melaksanakan merger.

A. Model NCIP di Lembaga Pendidikan
Pengujian model NCIP di Lembaga pendidikan menunjukkan

telah cukup sesuai. Namun demikian, ada bagian-bagian tertentu
yang belum sesuai. Hal-hal baru yang berhasil ditemukan dan
menjadi penyempurnaan meliputi: (1) dalam tahap pra merger, yaitu:
(a) kebijakan pemda (efisiensi & efektivitas SDM & Non SDM karena
berdekatan dan rumpun ilmu/jurusan), (b) studi kelayakan, (c) penyiapan
semua komponen menjadi satu dalam satu nama lembaga baru,
(d) lokasi masih dalam satu area, dan (e) keseragaman ranah/jurusan
dalam bidang seni; (2) selama merger terdapat hal baru, yaitu:
(a) pelayanan prima kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat,
(b) kompetensi dan keahlian seorang pemimpin yang telah mengetahui
seluk beluk dan sejarah sekolah sebelum merger; (3) dalam post-
merger terdapat hal baru, berupa: (a) pencitraan sekolah melalui prestasi
yang dihasilkan, baik secara akademik maupun non akademik, dan
(b) penggunaan media masa sebagai media pencitraan; (c) apresiasi
stakeholder terhadap sekolah, dan (4) karakteristik budaya baru yang
ada di lembaga pendidikan berupa; (a) kesatuan jiwa anggota

Pembahasan

- Bab 5 -
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(kebersamaan dalam satu wadah baru untuk satu tujuan), (b) Kepercayaan
pimpinan kepada bawahan dan bawahan kepada pimpinan, dan
(c) kedisiplinan tinggi anggota dalam jalankan tugas-tugas sekolah.

Ke semua hal tersebut, tidak lepas dari proses integrasi budaya
yang memang memerlukan pemahaman yang sama. Hal ini sejalan
dengan Budi Prasetyo (2006) bahwa integrasi melalui pemahaman
budaya memengaruhi proses dalam berorganisasi. Handoko (2013)
menunjukkan bahwa integrasi budaya organisasi yang kuat
berpengaruh positif terhadap kinerja dosen Perguruan Tinggi Swasta
(PTS) hasil merger, dibuktikan dengan adanya pengaruh budaya
terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasional. (1) kajian
penggabungan institusional yang berlangsung pada tingkat pendidikan
tinggi dimulai dari proses perencanaan penggabungan, proses integrasi
pasca merger, dan hasil dari penggabungan tersebut; (2) kesulitan yang
dialami oleh institusi adalah membangun identitas yang tidak dapat
disatukan dalam membentuk institusi baru; (3) penggabungan perguruan
tinggi diperiksa melalui dua dimensi utama, yaitu dimensi administratif
(efisiensi dan efektivitas manajerial) dan hasil akademisnya.

Sedikit berbeda dengan Slade, Ribando, dan Fortner (2016) bahwa
keberhasilan pelaksanaan merger dilihat dari sisi uji dampak merger
universitas terhadap pengetahuan produksi bentuk fakultas dengan
memanfaatkan sumber daya untuk menuai penghematan biaya dan
meningkat secara alamiah. Melibatkan kondisi stres kerja pegawai dan
personel organisasi lain yang saling terkait, dan juga mempertimbangkan
alokasi waktu pasca merger.

Harman (2012) menjabarkan bahwa integrasi budaya pada proses
merger di lingkungan pendidikan dalam kasus penelitiannya
menghasilkan kesimpulan bahwa pemimpin diperlukan untuk
meminimalkan adanya konflik budaya dan memberikan perhatian
khusus untuk berkembangnya loyalitas baru, semangat tinggi, dan rasa
komunitas di dalam institusi yang baru di buat. Hal ini dibuktikan
dengan kampus baru pasca merger dengan integrasi budaya yang
menyatu dan lebih ketat, dan secara struktur memberikan ruang lingkup
yang lebih luas untuk proses integrasi tersebut. Arbo & Bull (2016)
menjabarkan terkait penggabungan universitas dari sisi budaya
bahwa merger lintas bidang dalam pendidikan tinggi menunjukkan
kesediaan dan kemampuan organisasi untuk melakukan terobosan
inisiatif pasca merger. Hasil dan dampak bergantung pada staf dan
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pemangku kepentingan lain dalam memanfaatkan kesempatan
merger. Penggabungan memerlukan waktu dan menuntut pertimbangan
yaitu adanya sumber daya yang beragam dan tantangan baru bagi
manajemen, staf, dan mahasiswa. Penelitian Kyvik (2002) menegaskan
bahwa kesuksesan penggabungan perguruan tinggi di Norwegia pada
tahun 1994 terbukti menjadi sebuah reformasi perguruan tinggi yang
memiliki administrasi yang profesional dan kompeten. Keberhasilan
merger tersebut menempatkan posisi kepemimpinan menjadi jauh lebih
terlihat untuk membuat perguruan tinggi lebih hemat biaya.

Tirronen, Aula, dan Aarrevaara (2016) menjelaskan bahwa
keberhasilan dan kegagalan merger sebagian besar masalahnya adalah
kepercayaan. Penggabungan yang sukses membutuhkan kekuatan
perubahan, dasarnya adalah motivasi dan komitmen. Penggabungan
mitra harus saling memahami, saling membangun kepercayaan untuk
identitas budaya baru. Sosio kultural menjadi bentuk kerangka merger
untuk membangun pusat pemerintahan pasca merger. Komunikasi
aktual dua arah harus saling terjadi untuk proses interaksi multi tahap
dalam membangun komitmen.

Berdasarkan hasil penelitian ke-III dalam pre-merger, selain harus
menyamakan persepsi atas sistem baru, organisasi juga harus belajar
dan memahami budaya satu sama lain sebelum dilakukan merger
(Stinchcomb & Ordaz, 2007). Tujuannya untuk meminimalisir bentrokan
budaya atau culture clash ketika dua atau lebih organisasi mulai
diintegrasikan. Salah satu cara mengantisipasinya menurut Stinchcomb
& Ordaz (2007) adalah dengan membentuk tim yang bertanggungjawab
dan berperan untuk menjaga komunikasi dan menjawab pertanyaan
yang akan muncul selama proses integrasi (Donovan, 2016).

Kebijakan regrouping berasal dari pemerintah pusat dan daerah
(Liu et al., 2010; Purwaningsih, 2014; Setiawati, 2018). Indikator ini
dinilai efisien didasarkan pada peraturan resmi. Pengawasan secara
periodik yang dilakukan pemerintah akan mendorong lembaga
pendidikan yang telah regroup untuk selalu berkembang dan
menyesuaikan dengan lingkungan barunya (Fu, Sung, See, & Chou,
2019; Russel, 2019).

Aturan pemerintah mengharuskan sekolah tergabung dalam
suatu wilayah yang lokasinya saling berdekatan, dibangun untuk
menunjukkan pertumbuhan penduduk yang pesat (Fu et al., 2019).
Penggabungan sekolah menunjukkan banyak inovasi kreatif dalam
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pengelolaan sekolah (Chow, Ren, Mathias, & Liu, 2019). Guna
meningkatkan operasi sekolah perlu adanya teknologi informasi yang
kuat (Yoshinaga, 2018).

Sebelum melakukan regrouping sekolah haruslah dipertimbangkan
kebutuhan dan kesiapannya. Hal tersebut dikarenakan akan banyak
masalah dalam prosesnya apabila tidak direncanakan secara saksama.
Antara lain yaitu, kendali lembaga pendidikan awal terhadap
anggaran dan personalia, minat akademik untuk masyarakat di
sekitarnya, peralihan wewenang dan pelatihan praktis karena
perubahan sosial, kelompok profesi, dan pengaruh masyarakat lokal
sebagai pemangku kepentingan (Yoshinaga, 2018). Regrouping akan
meningkatkan efisiensi anggaran lembaga pendidikan, dan perlu
pengendalian yang lebih ketat untuk menjaga kestabilan anggaran
(Cocorese & Ferri, 2019). Dampak yang kuat dan merugikan pada
pembangunan sekolah regrouping dapat dicegah dengan menjaga
keseimbangan kendali anggaran dan personalia antara masing-masing
sekolah awal dan dukungan dari masyarakat.

Sekolah yang melakukan regroup tanpa memperhatikan keadaan
sekitar memiliki dampak negatif yaitu menimbulkan banyak biaya.
(Cai, Chen, & Zhu, 2017). Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan
pedoman bagi Indonesia, melihat bahwa sekolah di Indonesia adalah
mencakup jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam during merger, menjaga serta melaksanakan visi dan misi
sekolah, pendekatan solusi dalam sekolah regroup yang terpilih dapat
memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat dan sekolah
itu sendiri (Dover, Manwani, & Munn, 2018). Pendekatan solusi melalui
manajemen sekolah yang memberikan opsi dalam penyelesaian
masalah (Jacob & Gokbel, 2018). Dengan adanya pendekatan solusi
serta pemenuhan tantangan keuangan, sekolah akan fokus untuk
melaksanakan visi dan misi organisasi secara baik, namun tetap
dengan prinsip kehati-hatian.

Sekolah perlu untuk selalu berupaya dalam menggabungkan
organisasinya yang telah merger untuk menjaga kestabilan lembaga.
Penurunan insentif dan tingkat pengeluaran yang tidak ekonomis
dapat ditoleransi oleh lembaga yang merger (Zhu, J., Li, G., Li, J., 2017).
Keadaan regroup  menyebabkan perlunya pembuat kebijakan
pendidikan, pemilik usaha, dan siswa serta masyarakat untuk
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berinovasi dalam perkembangan lingkungan pendidikan yang
tergabung secara utuh (Lašáková, A., Bajzíková, L., Dedze, I., 2017).

Dalam Post Merger, Tahapan ini, menurut beberapa literatur (Astrah
et al., 2015; Senn, 2014) dinyatakan merupakan tahapan yang paling
rentan untuk mengalami kegagalan dalam merger, atau dalam hal ini,
regrouping. 80% organisasi hanya mampu bertahan 3 hingga 5 tahun
setelah merger dilakukan. Dalam jangka waktu tersebut, kinerja
organisasi yang menurun merupakan salah satu faktor yang
berkontribusi dalam kegagalan pada tahap post-merger ini.

Peran pemimpin dinilai efektif melalui bagaimana nilai-nilai
organisasi selalu dijunjung tinggi oleh anggota organisasi, yang
tentu harus dibarengi dengan contoh dari pemimpin. Sekolah yang
bergabung dapat memberikan efek positif pada mobilitas sosial dan
menjaga nilai-nilai yang timbul dari masyarakat, hal itu juga
mengarah pada ketimpangan sosial-ekonomi di masyarakat (Saviotti
& Pyka, 2016). Nilai-nilai yang dianut oleh organisasi merger haruslah
sesuai dengan masyarakat agar pergerakan sosial-ekonomi yang
terjadi antara masyarakat dan kehidupan kemasyarakatan tetap
terbangun dengan baik. Menggabungkan beberapa sekolah, dan
mengurangi atau mentransfer personalia (Bruno, Esposito, Genovese,
& Piccolo, 2016). Lembaga merger yang mengalami kesulitan dalam
pendanaan dan penyesuaian dalam masyarakat, perlu untuk
menyesuaikan nilai-nilai yang dianutnya dan menjaga nilai tersebut
tetap lestari dalam organisasi.

Pembangunan citra positif terkait dengan komunikasi dan
lingkungan pembelajaran memengaruhi keputusan siswa untuk
meninggalkan atau tetap bersekolah. Untuk mengatasi permasalahan
komunikasi dan persepsi yang buruk tentang sekolah merger, sekolah
perlu melakukan promosi dengan menggaungkan kelebihan-kelebihan
dari lembaganya (Love, 2015). Sekolah merger terus meningkatkan
performa baiknya untuk disebarluaskan kepada market place-nya
berbasis pendekatan inovatif untuk manajemen kegiatan ilmiah dan
akademik sekolah. Model dan teknologi baru dalam sistem pengajaran
yang mengandalkan persepsi positif yang diperoleh dari pelaksanaan
pendidikan dan integrasi teknologi modern ke dalamnya (Lisetskii,
Terekhin, Marinina, & Zemlyakova, 2015; Love, 2015).
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Pembiasaan sistem no defect dalam aktivitas sehari-hari di sekolah
pun dinilai cukup efektif dan cukup efisien dalam tahap post-merger ini.
Pemimpin, merupakan individu yang bertanggung jawab terhadap
pembentukan motif, kepercayaan, komitmen, dan kecenderungan
organisasi (Bennis, 1986), sehingga menurut Schein’s (1983), pemimpin
diharuskan memiliki kemampuan untuk mendorong karyawannya
mencoba metode tertentu, sistem tertentu, yang jika dinilai efektif, akan
ditanamkan dalam organisasi sebagai bagian dari budayanya (Bligh,
2006). Membangun sistem no defect, no delay, dan no special payment
merupakan salah satu usaha untuk pembentukan budaya dalam
organisasi melalui pembiasaan penerapan dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam Tahap NCIP, Trice & Beyer (1991) mengemukakan, pemimpin
harus mampu menjadi role model bagi anggotanya terkait dengan
usahanya untuk memengaruhi pemahaman anggota dan pemaknaan
yang dimiliki anggota, salah satu cara yang harus dilakukan adalah
melalui tindakan (Bligh, 2006). Donovan (2016), sosialisasi suatu
organisasi merger haruslah memiliki kesamaan mindset dalam proses
rekonstruksi pembangunan budaya organisasi. Hal tersebut dipertegas
oleh Ratnaningsih (2017), bahwa pada organisasi pendidikan regrouping
memerlukan seorang leader  yang bukan hanya cerdas namun
memiliki kemampuan dalam berkomunikasi untuk mengajak
kemajuan bagi seluruh anggotanya.

Pengintegrasian budaya sangat penting diterapkan. Tantangan
budaya dan manfaatnya dalam pembelajaran, perlu mengembangkan
tingkat pemahaman intuitif yang sama lebih dalam tentang masalah
organisasi dan mengeksplorasi budaya sekitar dalam pemaknaan
pembelajaran di antara setiap warga sekolah (Kainzbauer & Lowe,
2018). Terbangunnya kesepahaman dalam sekolah sangat berpengaruh
terhadap integrasi budaya di dalamnya. Keragaman yang mencolok
dalam program merger yang efektif dan sukses, dan mengungkap
saling ketergantungan yang kuat antara seluruh pegawai dan
pemimpinnya dalam lembaga pendidikan, sehingga integrasi budaya
dalam lingkungan sekolah perlu untuk dipadukan dengan integrasi
personalianya juga.

Hasil diskusi dengan beberapa perwakilan guru dan kepala
sekolah regrouping di Kota Malang, terdapat beberapa hal yang perlu
digarisbawahi terkait faktor yang memengaruhi keefektifan
kepemimpinan organisasi sekolah yang telah melakukan regrouping, di
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antaranya sebagai berikut. Pertama, kemampuan kepala sekolah dalam
membaca keadaan lingkungan (budaya organisasi sekolah), khususnya
aspek psikologis yang telah tumbuh dari sekolah-sekolah sebelum
regrouping. Berdasarkan pemahaman aspek psikologi ini, kepala
sekolah sebagai pimpinan diharapkan dapat menyatukan atau
mengintegrasikan berbagai potensi dan perbedaan harapan dari para
anggota (guru-guru, siswa, orang tua, dan tokoh masyarakat). Bentuk
budaya organisasi yang telah berkembang di dalam lingkungan
sekolah akan sangat menentukan langkah selanjutnya seorang pimpinan
dalam memilih alternatif pendekatan kepemimpinan yang relevan.

Kedua, adanya pemimpin yang mampu berkomunikasi multi arah
dengan anggotanya. Dari satu sudut pandang, sekolah regrouping
membutuhkan pimpinan baru, dan pilihan ini sebaiknya diberikan
kepada figur pemimpin dari luar lingkaran sekolah di-regroup. Ketika
sekolah-sekolah itu di-regroup atau digabung, ada kesan bahwa para
anggota (dalam hal ini guru) secara psikologis tidak bersedia jika
dipimpin oleh salah seorang yang berasal dari sekolah yang di-regroup.
Mereka mengharapkan lebih cocok jika kepala sekolah itu diambilkan
dari SD yang berasal dari luar sekolah yang mengikuti program
regrouping. Jika dipaksakan, kemungkinan besar sekolah yang di-regroup
tersebut tidak bersedia menerima kepemimpinannya.

Ketiga, pemimpin harus memiliki skill kepemimpinan yang tinggi,
terutama dalam pendekatan kepada bawahan. Sebagai pimpinan,
kepala sekolah perlu membangun budaya baru yang berusaha
menumbuhkan komitmen terhadap organisasi sekolah. Kepala sekolah
harus lebih banyak melakukan pendekatan individual dan kelompok,
serta memberikan contoh atau teladan yang lebih baik dalam hal
semangat tinggi dan disiplin kerja. Di samping itu, pemimpin perlu
menunjukkan sikap perilaku kepemimpinan yang menjunjung tinggi
keadilan (equity) dalam proses kepemimpinan, pengambilan keputusan
dan pengelolaan aset. Implikasinya, para anggota akan terdorong untuk
berusaha dengan penuh semangat dalam meningkatkan disiplin dan
kinerja mereka demi keberhasilan organisasi sekolah dalam mencapai
tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan.

Keempat, pemimpin sekolah dituntut untuk terus menjalin
komunikasi dan hubungan baik dengan masing-masing anggota guru.
Melalui hubungan baik tersebut, kepala sekolah diharapkan mampu
mengintegrasikan berbagai usaha dan potensi yang beraneka ragam guna
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mengembangkan dan membangun team work yang kuat demi
kemajuan pasca organisasi melaksanakan merger.

B. Model NCIP di Lembaga Perbankan
Hasil pengujian Model NCIP menunjukkan bahwa secara umum

menunjukkan adanya kesesuaian dengan model yang ada di lembaga
perbankan. Namun demikian, ada hal-hal yang baru sebagai dasar
penyempurnaan model yang ada. Hal baru yang dimaksudkan
meliputi: (1) sebelum merger disiapkan dengan (a) membangun
sistem organisasi yang kuat, (b) melakukan sosialisasi sistem baru,
(c) melakukan penyamaan persepsi, (c) melakukan penataan SDM
dan non SDM secara menyeluruh, dan (d) melakukan benchmarking
terhadap bank yang lebih dinamis pada level di atasnya di lingkungan
ASEAN; (2) selama merger ditunjukkan dengan (a) komunikasi
melalui berbagai aktivitas formal dan informal, (b) membangun
kebersamaan anggota; (3) dalam post merger melakukan; (a) pembuatan
pakta komitmen bersama, (b) penerapan prinsip no delay, no defect, dan
no special payment, dan (c) membangun organisasi; dan (4) karakteristik
budaya baru yang ada meliputi (a) pembinaan staf untuk menjadi staf
profesional, (b) disiplin anggota di setiap lini, (c) sistem yang sudah
baku dan ajek, (d) variasi hukuman dan sanksi yang diberlakukan
oleh sistem yang baku, (e) membangun kegiatan-kegiatan religius,
(f) pendanaan kegiatan anggota dari pihak bank yang semakin baik,
dan (7) pembinaan mental di setiap lini.

Proses integrasi budaya pada organisasi yang berhasil melakukan
merger dibuktikan dengan beberapa penelitian bidang perbankan.
Supriyanto (2008) menegaskan bahwa integrasi budaya kerja
memengaruhi proses dalam berorganisasi, yaitu ada pengaruh terhadap
beberapa variabel merger bank (sikap, adaptasi diri dan komitmen
kerja). Warokhmah (2005) juga menunjukkan proses merger yang
dilakukan tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya
perbedaan sebelum dan sesudah proses merger. Zen (2003) juga
mendukung bahwa proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal
tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan sebelum dan
sesudah proses merger. Hariyanti (2000) menguatkan dengan
menunjukkan hasil penelitian yang berbeda bahwa proses merger yang
dilakukan tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya
keuangan perbankan menurun setelah merger. Sementara yang sukses,
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Triatmadja (2001) menyatakan bahwa proses merger yang dilakukan
ditunjukkan dengan adanya lima faktor yang saling memengaruhi
dalam proses merger yaitu faktor realibility, assurance ,responsive,
tangible, dan empathy. Permatasari (2010) menunjukkan proses merger
yang sukses, karena ada perbedaan dari pengelolaan modal, aktiva,
maupun kewajiban, dan Hutama (2016) mempertegas dengan
menunjukkan proses merger yang sukses yang berdasarkan pada
single presence policy. Hal ini mendukung kuatnya satu sistem dalam
pelaksanaan merger, sehingga sukses.

Perdana (2012) menegaskan pula bahwa proses merger yang
dilakukan sukses, karena dampak merger ternyata berpengaruh positif
dari ROA terhadap CAR, LDR, NPL, dan BOPO pada kinerja keuangan
perbankan. Affandy (2012) juga menyatakan juga bahwa proses merger
yang dilakukan sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya
pengaruh positif dari BOPO, CAR, dan MSHARE terhadap ROA pada
kinerja keuangan perbankan. Rosida (2011) menyatakan dukungannya
bahwa proses merger dikatakan sukses jika dasar hukum seperti UU
Nomor 5 Tahun 1999 dijalankan dengan baik serta didukung adanya
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 dan Wahyuni (2010)
sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa proses merger dikatakan
sukses jika dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 dijalankan dengan baik serta didukung adanya pengaturan
single presence policy.

Hal yang terkait dengan proses integrasi budaya pada organisasi
yang berhasil melakukan merger dibuktikan dengan beberapa
penelitian sebelumnya. Rahayu (2005) menjelaskan bahwa proses
integrasi budaya organisasi yang dilakukan pada organisasi hasil
merger telah berhasil. Hal tersebut ditunjukkan dengan penerapan
learning organization yang baik dilihat dari dinamika pembelajaran,
transformasi organisasi, pemberdayaan manusia, manajemen
pengetahuan, dan aplikasi teknologi.

Proses integrasi budaya pada organisasi yang berhasil melakukan
merger dibuktikan dengan beberapa penelitian. Riza (2009) menjelaskan
budaya dan keefektifan organisasional Merger ditunjukkan dengan
diketahui adanya perbedaan budaya sekarang antara kedua bank
tetapi  tidak berpotensi menimbulkan konflik. Andriati (2003)
mendukung pernyataan bahwa proses merger yang sukses ditunjukkan
dengan adanya kondisi bank lebih baik sesudah proses merger dengan
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adanya nilai buku saham yang lebih tinggi dibanding nilai buku
saham bank sebelum merger (Denis, 2008), adanya peningkatan
kinerja pasca merger(Bramantyo, 2010), adanya kinerja bank membaik
dengan adanya kebijakan Merger(Handoyo, 2009), adanya aspek
CAMEL (capital, asset quality, management, earning, dan liquidity) yang
menunjukkan kondisi keuangan BDI setelah merger menjadi lebih
baik(Kamil, 2005), merger menunjukkan pada perbedaan yang signifikan
pada total aset dan dana (Muliadi, 2002), dan proses merger dikatakan
sukses jika dasar hukum seperti UU No.5 Tahun 1999 dijalankan dengan
baik serta didukung adanya pengembangan organisasi dengan sumber
daya manusia yang andal (Elviandi, 2005), proses merger dikatakan
sukses jika peraturan perundangan yang mengatur tentang merger
di dalam bidang perbankan dapat mengakomodasi dan memperjelas hak
dan kewajiban dari pemegang saham minoritas bank yang dijadikan
platform dengan bank yang digabung (Ratuanak, 2008), kinerja
keuangan aspek permodalan (CAR) dan likuiditas (LDR) tidak mengalami
perbedaan antara sebelum dan sesudah melakukan merger dan akuisisi,
dan aspek aset (PPAP), selisih bunga (NIM), dan profitabilitas (ROA)
mengalami perbedaan sebelum dan sesudah M&A (Oktaviyani, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian ke-III, Penyelarasan Komponen Bank
Merger Prosedur dalam proses merger yang dilakukan bank dapat
mencontoh apa yang dilakukan bank di Italia. Dalam sebuah studi,
dinyatakan bank di Italia menerapkan prosedur dua langkah, yakni
memperkirakan skor efisiensi biaya tingkat bank selama periode tertentu
melalui sebuah pendekatan perbatasan stokastik, kemudian mencoba
menjelaskan perkiraan skor bank dengan seperangkat status merger
berbeda. Prosedur ini menyajikan dampak buruk yang kuat terhadap
pengembangan bank, ketidaksetaraan, dan pelanggaran etika perbankan.
Merger perusahaan yang bersifat parsial dan tidak menyeluruh dapat
membahayakan bank itu sendiri dalam menghadapi pinjaman marjinal,
oleh karena itu perlu untuk secara menyeluruh penyelarasan dari
perusahaan asal yang digabungkan (Coccorese & Ferri, 2019).

Penyelarasan sangat penting dilakukan dalam proses merger. Pola
penyelarasan ini diidentifikasi selama periode krisis keuangan 2008-2009
dan setelah periode 2008-2009 pada bank di Amerika Serikat. Merger dapat
meningkatkan kinerja operasi bank gabungan pasca-merger, pemberian
pengintegrasian seluruh komponen bank pada bank merger sebagai
sarana untuk menggantikan manajemen yang tidak efisien pada bank
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asal dan mengembalikan target kinerja bank (Panagiota, Panagiotis,
Nickolaos G, & Chris, 2019). Adanya merger bank akan membutuhkan
integrasi yang matang seluruh komponen bank awal satu dengan
yang lainnya, maka bank yang mengalami krisis pada waktu “depresi
besar” dapat diselamatkan.

Penggabungan Keunggulan Bank Merger, Penggabungan bank dapat
menciptakan kondisi yang kritis pada perbankan dengan mencari
kekurangan suatu bank dan menutupinya dengan keunggulan bank
lain. Hasil sebuah studi menunjukkan efek positif diberlakukannya
Dodd-Frank Act atau DFA pada periode Depresi Besar secara abnormal
dengan menggabungkan bank-bank kecil. Bahkan, merger dengan
aset perusahaan gabungan kurang dari $10 miliar menciptakan lebih
banyak nilai pemegang saham setelah DFA daripada sebelumnya.
DFA dilakukan dengan memperbesar peran pemerintah terhadap
perbankan, salah satunya dengan mengidentifikasi kelebihan dari
salah satu bank kemudian menutupnya dengan kelebihan bank yang
lain. Efek pengendalian pemerintah secara positif ini pada transaksi kecil
terkait dengan penghematan biaya kepatuhan dan peningkatan
profitabilitas yang terkait merger (Leledakis & Pyrgiotakis, 2019). Dalam
artian, bahwa pengawasan dan campur tangan pemerintah untuk
mengontrol bank di Amerika Serikat yang salah satunya mengadakan
merger pada beberapa bank.

Integrasi kelebihan dari satu bank bersama dengan bank lain akan
mampu mempercepat internasionalisasi sebuah bank, salah satunya
adalah dengan berbagi saham dalam artian merger bank satu dengan
lainnya. Pada sebuah penelitian ditemukan tiga faktor yang
meningkatkan kecepatan internasionalisasi: (1) Belajar dari mengamati
tren dalam industri perbankan, memperluas kemampuan organisasi
untuk mengeksplorasi pasar baru dan memanfaatkan kemampuan ini
untuk memanfaatkan peluang yang diidentifikasi; (2) Mengikuti
diaspora Afrika khususnya di negara maju; dan (3) Memperoleh aset
dari bank lain serta memasuki aliansi strategis dengan mitra asing
(Kabongo & Okpara, 2019). Pembahasan dalam penelitian tersebut,
utamanya pada poin ketiga menunjukkan saling berbaginya aset satu
bank dengan yang lainnya. Dilanjutkan dengan aliansi strategis ini
merujuk pada identifikasi keunggulan bank asing yang dianggap
mampu menopang jalannya perbankan, hasil identifikasi tersebut akan
melahirkan penggabungan kelebihan dari dua bank yang disatukan
melalui merger.



82

Studi Empirik Model NCIP Pada Organisasi Mer ger

Internalisasi dan Penanganan Gejolak Bank Merger, budaya
merupakan hal yang penting namun jarang diperhatikan bank
merger setelah melakukan penggabungan tersebut. Dengan budaya
bank yang baik, maka akan tercipta suatu imunitas terhadap gejolak di
awal merger. Budaya suatu perusahaan tidak dapat begitu saja
dinyatakan dengan mudah menjadi variabel-variabel empiris. Proses
pengambilalihan sering meningkatkan tekanan pada hubungan
perusahaan yang sudah ada dengan para pemangku kepentingan
seperti karyawan, pemasok, atau pelanggan (Renneboog & Vansteenkiste,
2019). Tekanan yang timbul akibat dilakukannya merger suatu bank
dengan bank yang lain merupakan hal alami, dikarenakan adanya
asimilasi kebudayaan yang berbeda walaupun masih dalam lingkup
perbankan yang sama.

Bank merger harus mampu melakukan internalisasi secara tepat
kepada seluruh komponen organisasinya guna mendapatkan manfaat
dari keberagaman setelah melakukan merger. Dalam sebuah penelitian
ditemukan bahwa bank-bank anggota lainnya juga menikmati
manfaat dari risiko yang terdiversifikasi ketika bank baru bergabung
(merger), menunjukkan bahwa perusahaan induk multi-bank
(perusahaan yang telah dimerger) mengelola likuiditas dalam
menanggapi perubahan dalam pendanaan risiko likuiditas. Namun,
internalisasi komponen perusahaan kepada seluruh pemegang
kepentingan dan karyawan lebih penting bagi perusahaan induk
multi-bank yang memiliki banyak bank asal (Ly & Shimizu, 2018). Apa
pun jenis merger dipilih oleh perusahaan induk multi-bank, efek
diversifikasi muncul. Diversifikasi dalam hal ini merupakan
penganekaragaman produk yang melandasi banyaknya budaya
organisasi yang hasil merger.

Selain budaya dalam organisasi merger yang tidak dikelola dengan
baik (Locke, 2007), faktor yang menyebabkan kegagalan merger
adalah pengelolaan karyawan dan masalah di dalamnya yang tidak
ditangani dengan baik (Camara & Renjen, 2004; Correia, E Cunha, &
Scholten, 2013; Senn, 2014; Supriyanto & Burhanuddin, 2017). Kualitas
manajemen bank merupakan aktivitas yang terkait dengan merger
dan keuntungan signifikan ‘non-nol’ dan positif bagi investor setelah
merger, tetapi dikombinasikan dengan persistensi volatilitas yang
lebih besar (Rao & Mishra, 2019; Wheelock & Wilson, 2004), sehingga
pada saat aktivitas merger, yang mendapat porsi lebih banyak untuk
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dikelola adalah bagian manajemennya, terutama manajemen sumber
daya manusia yang dinilai memiliki peranan penting (Çolako, Nihan,
& Ye, 2011). Sebagaimana hasil yang dipaparkan di atas, CIMB Niaga
dapat dikatakan mampu mengantisipasi gejolak yang dimungkinkan
muncul dari faktor tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh
CIMB Niaga adalah dengan mengadakan Employee  Engagement
Surveys (EES) dan Perception of Management Styles setiap 2 tahun sekali.
Idealnya, dengan memfokuskan diri pada pengelolaan SDM, bank
mampu meningkatkan komitmen SDM terhadap organisasi,
meningkatkan moral, dan motivasi (Çolako et al., 2011).

Orientasi Bisnis dan Integritas Bank Merger, budaya pengelolaan
bank berhubungan positif dengan kepercayaan dan pengambilan
risiko oleh bank, termasuk pada bank merger. Dalam sebuah penelitian
melaporkan hubungan positif antara nilai-nilai budaya bank, hierarki
kepercayaan, dan pengambilan risiko bank domestik. Hubungan ini
melemah selama krisis keuangan baru-baru ini dan tidak berlaku
untuk bank global. Budaya kompetitif antar bank dan berbasis pada
keuntungan bank bukan keuntungan personal dapat membentuk
perilaku yang baik. Pengambilan risiko yang disering digunakan dalam
bank ketika mengalami krisis adalah menggabungkan dua atau lebih
bank untuk menghambat kerugian yang besar (Mourouzidou-Damtsa,
Milidonis, & Stathopoulos, 2019). Dalam artian bahwa risiko merger
merupakan opsi yang sering diambil oleh bank dalam usahanya
menanggulangi krisis, dalam usaha merger tersebut budaya kompetitif
dan menguntungkan yang merupakan bagian dari budaya bussiness-
oriented perlu diperhatikan.

Budaya business-oriented tidak dipungkiri menjadi alasan banyak
industri perbankan, pun CIMB Niaga dalam melakukan merger.
Sebagaimana diketahui, business-oriented merupakan orientasi bisnis
yang tentu mengarah pada perolehan keuntungan. Memaksimalkan
profit dan benefit menjadi salah satu alasan mengapa industri
perbankan perlu untuk melakukan merger (Chu, 2010; Çolako et al.,
2011; Focarelli, Panetta, & Salleo, 2018), di samping alasan kurangnya
efisiensi bank. Atau bisa saja, di luar untuk memaksimalkan profit,
dimungkinkan merger dilakukan dengan alasan untuk menstabilkan
keuangan bank yang dimerger (Jayadev & Sensarma, 2007). Seperti di
India, contohnya. Bank yang berada dalam status “lemah” akan dimerger
dengan bank yang berada dalam status “kuat/sehat” untuk menghindari
adanya financial distress ke depannya dari bank yang “lemah”.



84

Studi Empirik Model NCIP Pada Organisasi Mer ger

Best Practices Bank Merger, Sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa poin yang perlu
digarisbawahi dalam pelaksanaan merger di Bank M. Pertama, integritas.
Integritas dalam sebuah bank sangat diperlukan untuk menurunkan
potensi bias dalam pasar publik. Terjadi beberapa perbedaan dengan
kebijakan merger China yang ketat dan berpotensi bias, bahkan
menghalangi bank-bank berkualitas tinggi untuk mengakses pasar
publik. Oleh karenanya perlu adanya integritas karyawan bank dalam
mengurangi bias tersebut (Lee, Qu, & Shen, 2019). Kebiasaan dalam
akses pasar ini dapat terjadi pada bank merger. Namun perlunya
penguatan integritas dari manajer bank sangatlah diperlukan, hal ini
dikarenakan akan ada kekhawatiran terhadap kondisi baru pada
perusahaan merger. Merger bank dapat menyebabkan kekhawatiran
tentang pekerjaan di sisi karyawan, meskipun prosesnya bisa positif
(Çolakoglu & Yesildag, 2011). Manajer perlu untuk selalu memantau
sisi kekhawatiran karyawan tersebut walaupun pada saat merger
aktivitasnya selalu baik.

Kedua, pemimpin. Beberapa pedoman telah dikemukakan untuk
mengondusifkan kerja pegawai dalam bank merger, yang di dalamnya
dinyatakan bahwa, untuk menciptakan merger yang sukses dan
kondusif yaitu dengan mempertahankan gaya kepemimpinan kunci,
mengkomunikasikan visi, mengatasi struktur organisasi baru sedini
mungkin, pemimpin perusahaan yang mengakuisisi, keluar dari
jalur untuk mengakui sebanyak mungkin aspek positif dari merger
perusahaan sedapat mungkin, mengidentifikasi faktor budaya mana
yang secara historis membuat organisasi hebat, menjelaskan tentang
sifat serikat dan bersedia untuk membicarakannya, mengkomunikasikan
alasan, kondusifkan suasana, dan membuat rencana integrasi
(Focarelli et al., 2018; Senn, 2014; Zhu, Li, & Li, 2017). Singkatnya,
kepemimpinan yang diterapkan akan sangat memengaruhi kondisi
kerja yang stabil dan kondusif sehingga perlu adanya dukungan dari
pimpinan bank itu sendiri.

Ketiga, strategi. Selain dari sisi budaya, strategi juga dapat
dilakukan dengan mengutamakan customer. Mekanisme merger
ditentukan oleh kekuatan pasar sebagai bukti kecenderungan merger
dan bukan dari pendapatan yang dibayarkan, sehingga nasabah
menjadi tolak ukur utama pada keputusan merger bank (Souza &
Gartner, 2019). Sebagai penentu efisiensi, variabel ukuran, usia, dan
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kepemilikan nasabah yang berkomitmen memiliki dampak positif
pada efisiensi bank (Nhung & Anh, 2019). Selain itu nasabah dalam
bentuk lain dari bank adalah investor yang memberikan suntikan
dana terhadap kelangsungan perbankan juga perlu diperhatikan.
Keputusan merger diharapkan dapat menyebabkan reaksi dalam
return terkait dengan abnormal return yang lebih tinggi dalam waktu
yang lebih sedikit melalui merger untuk investor, sehingga suksesi
merger bank memiliki kemungkinan yang lebih tinggi (Khan & Zia,
2019; Miftah & Wibowo, 2017). Dengan pernyataan tersebut, layaklah
untuk menjadikan nasabah sebagai perhatian utama dalam pelayanan
bank merger.

Keempat, komunikasi. Komunikasi, secara jelas telah menjadi salah
satu elemen penting dalam tahapan merger yang akan dilakukan oleh
organisasi. Komunikasi dapat menjadi elemen yang menyukseskan
atau justru menggagalkan merger itu sendiri. Komunikasi ini ditentukan
pula oleh frekuensi, konsistensi, transparansi, kejujuran, dan arah dari
komunikasi tersebut. Komunikasi ini tidak hanya dilakukan pada saat
tahapan merger dimulai, namun jauh sebelum itu. Misalnya, pada saat
merger masih menjadi rencana (Gould, 2015; Harrison, 2019).

Kelima, SDM. Pada penjelasan di atas telah dikemukakan bahwa
SDM menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi merger.
Tidak hanya SDM secara individu, namun juga kelompok. Misalnya,
dengan membangun kerja sama tim. Kerja sama tim yang kuat mampu
meningkatkan efisiensi kerja, sehingga pekerjaan lebih cepat
terselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Semua tahap utama
pelaksanaan merger harus mengintegrasikan dan menyinergikan
kelompok dalam kerja tim sangatlah menentukan adanya efisiensi
pelaksanaan bank merger (Ahdizia, Masyita, & Sutisna, 2018;
Rukavishnikov, 2019). Kerja sama tim yang kuat akan dapat dibangun
dari integrasi dan sinergi seluruh kelompok kerja. Kinerja keuangan
juga dapat ditumbuhkan pada bank merger dengan kerja sama tim yang
kuat. Pada kinerja keuangan bank merger terdapat peningkatan kinerja
serta terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah dilakukan
merger (Usmany & Badjra, 2019). Oleh karenanya kerja sama antar
kelompok perlu untuk selalu menjadi acuan kerja pada setiap bank.
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C. Model NCIP di Perusahaan
Pengujian model NCIP di Perusahaan menunjukkan secara umum

telah sesuai hal-hal yang terjadi di lapangan. Beberapa hal yang perlu
ditonjolkan untuk menyempurnakan model yang ada ditandai
adanya membangun sinergi yang kuat antar berbagai perusahaan ke
dalam satu perusahaan besar hasil merger. Perusahaan hasil merger
menaungi semua perusahaan kecil atau di bawahnya dan harus tunduk
pada aturan yang berlaku, menggunakan standar yang tinggi, dan
mereka yang tidak mampu memenuhi standar tersebut supaya memilih
keluar dari sistem yang ada. Aturan ini dalam rangka menjaga kinerja
yang bagus dalam jangka panjang, anggotanya juga sudah mengetahui
sejak awal, sehingga tidak ada jaminan mendapatkan pesangon. Mereka
para anggota yang kuat karena didukung oleh sikap mental “baja”
sehingga tetap eksis dalam jangka panjang.

Penelitian ini didukung Vennet (1996) yang menyebutkan bahwa
para perusahaan pengambil alih aset (take overs) secara dominan
dipengaruhi oleh motif-motif defensif dan manajerial seperti upaya
perluasan target perusahaan. Sejalan dengan pernyataan tersebut,
memang gelombang merger kombinasi atau total cenderung diakibatkan
kondisi waktu pasar atau implikasi dari guncangan-guncangan
industri dunia yang mendorong perlunya tindakan merger untuk
memfasilitasi perubahan-perubahan terhadap lingkungan baru
(Harford, 2005), pasar menentukan kebijakan-kebijakan pembelian aset
dan mendorong proses merger untuk melakukan langkah-langkah
strategis perubahan organisasi (Mitchell & Mulherin, 1999), sebaliknya
dalam proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut
ditunjukkan dengan tidak adanya pengaruh yang signifikan pada
kinerja keuangan perusahaan (Solicha, 2011), sedangkan Triwanti (2010)
berbeda hasilnya yang menunjukkan proses merger yang dilakukan
sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya abnormal return
yang signifikan pada periode tanggal pengumuman saham.

 Penelitian Wijiono (2011) menunjukkan proses merger dikatakan
sukses jika perusahaan memilih merger sebagai opsi, hal tersebut
ditunjukkan dengan adanya cash flow yang positif”, proses merger
dikatakan sukses jika didukung dengan pemberitaan di media yang
tidak mendiskriminasi dan memicu wacana yang menimbulkan
perdebatan di masyarakat (Binnur (2013). Murtadlo (2012) menyatakan
bahwa proses merger dikatakan sukses jika dasar hukum seperti UU
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Nomor 5 Tahun 1999, PP Nomor 57 Tahun 2010 dijalankan dengan
baik serta didukung adanya kegiatan pra evaluasi merger.

Mengerucut pada aspek nilai-nilai budaya dimana (1) merger pasar
sangat penting untuk menciptakan nilai baru dan memaksimalkan
secara kompetitif program yang berkelanjutan, (2) transaksi
penggabungan pasar memperhitungkan pasca merger dan pra merger
dengan cara mengadopsi strategi lingkungan yang proaktif, (3) diyakini
pula bahwa proses merger pasar juga dapat mengakibatkan penurunan
emisi pajak yang lebih rendah, dan (4) pasca menginduksi pengurangan
polusi pasar dan pencemaran lingkungan, sehingga dampak merger
bisa digunakan sebagai analisis kebijakan lingkungan.

Mereka menegaskan bahwa (1) penekanan lebih perlu dilakukan
pada perencanaan awal terjadinya proses integrasi sehingga dapat
memacu kinerja yang lebih baik; (2) penelitian merger dan akuisisi ini
bermanfaat bagi manajemen puncak dan praktisi untuk merancang
integrasi budaya baru pada perusahaan dalam tingkat mikro maupun
makro pada pertumbuhan ekonomi. (1) pengaruh identitas organisasi
yang muncul pasca penggabungan proyek di 3 rumah sakit yaitu
dengan melakukan dukungan terhadap sistem informasi yang unik
dari masing-masing tempat yang digabungkan; (2) membangun konsep
dari identitas organisasi dan sensemarking digunakan untuk meng-
analisis pelaksanaan sistem informasi; (3) pelaksanaan sistem informasi
pasca merger harus didukung oleh banyak kepentingan karena
organisasi baru harus menciptakan sinergi yang baru.

Ketahanan seorang manajer dalam melaksanakan proses perubahan
pasca merger suatu organisasi sangat diperlukan untuk menunjang
keberhasilan proses merger tersebut, dan adanya pendekatan
pemahaman proses merger yang mengarah pada sikap antisipasi dan
menghindari bahaya pasca merger oleh seorang manajer yang memiliki
persepsi dan emosi positif. Sejalan dengan pendapat tersebut, seorang
pemimpin yang karismatik pada proses merger dan akuisisi organisasi
menghasilkan integrasi yang efektif dari perusahaan target yang
dulunya memiliki kondisi yang tidak baik.

Proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan
dengan adanya merger dan akuisisi tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor keuangan saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-
keuangan sehingga sinergi yang diharapkan tidak tercapai”. Nakoh
(2005) memaparkan bahwa “proses merger yang dilakukan sukses, hal
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tersebut ditunjukkan dengan adanya kesepakatan mengambil alih
seluruh kegiatan usaha dan nilai buku aktiva, kewajiban dan modal”.
Olivani (2007) memperoleh hasil bahwa “proses merger yang dilakukan
tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya hasil yang
menyebutkan tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga proses
merger yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap kemajuan
perusahaan”. Prestiwanto (2002) menjelaskan bahwa “proses merger
yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya
hasil uji beda dua rata-rata menunjukkan tidak adanya perbedaan
kemakmuran pemegang saham perusahaan pengakuisisi yang
signifikan antara sebelum dan sesudah tanggal pengumuman”.
Rachmawati (2000) menjelaskan bahwa “proses merger yang dilakukan
tidak sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya rata-rata abnor-
mal return sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi
menunjukkan yang tidak signifikan”. Zulkarnain (2011) memaparkan
bahwa “proses merger yang dilakukan sukses, jika hal tersebut
ditunjukkan dengan adanya menggunakan ketiga skenario (skenario
pesimistis, moderat dan optimis) dengan mengaplikasikan premi
kendali dan discount lack of marketability”. Sutrisno (1999) menjelaskan
bahwa “proses merger yang dilakukan tidak sukses, hal tersebut
ditunjukkan dengan adanya tidak terdapat perbedaan reaksi pasar
yang signifikan antara pemakaian metode purchase dan metode pooling
of interest”. Wardani (2009) menjelaskan bahwa “proses merger yang
dilakukan sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan
signifikan dengan rasio penukaran saham yang telah ditetapkan”.
Willianti (2001) menjelaskan bahwa proses merger yang dilakukan
sukses, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan signifikan
pada ROE dan Profit Margin on Sales. Wiryaningsih (2004) menjelaskan
bahwa “proses merger dikatakan sukses jika dasar hukum seperti UU
Nomor 5 Tahun 1999 dijalankan dengan baik serta didukung adanya
pengembangan organisasi dengan sumber daya manusia yang andal dan
manajemen yang baik dalam menerapkan undang-undang tersebut.

Proses integrasi budaya pada organisasi yang berhasil melakukan
merger dibuktikan juga dengan pernyataan bahwa integrasi budaya
yang dilakukan berhasil, hal tersebut dibuktikan dengan mengurangi
efek dari preferensi untuk segmentasi pada karyawan kemampuan untuk
melepaskan diri dari bekerja selama waktu istirahat (Foucreault, et. Al,
2016), merger yang dilakukan berhasil, hal tersebut dibuktikan dengan



89

Strategi Penerapan Model-model Integrasi Budaya Baru Organisasi

investor domestik mendorong pergerakan harga, yang berarti ada
asimetris informasi di Bursa Efek Jakarta (Hanafi, 2002), merger yang
dilakukan berhasil dibuktikan dengan faktor organisasi keadilan
berpengaruh signifikan terhadap budaya organisasi (Ismail et.al, 2016).
Selain itu, oleh Roziek (2011) memperoleh bahwa proses integrasi
dikatakan sukses jika adanya perlindungan kebijakan yang didasari
dengan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kondisi
pengaruh lingkungan serta positif pada pertumbuhan ekonomi,
khususnya dalam perspektif jangka panjang, proses integrasi dikatakan
sukses jika seorang pemimpin atau manajer mampu memberikan
keputusan yang tepat di setiap kasus yang dihadapinya, serta mampu
menjelaskan dengan baik kepada anggota organisasinya (Valentino
& Brunelle, 2004), proses merger dikatakan berhasil jika pada integrasi
HR di anak perusahaan-perusahaan dari ekonomi Barat dilakukan
dengan pemahaman yang jelas tentang kolaborasi manajer lokal dan
asing dalam merger (£upina-Wegener, 2012), dan proses merger
dikatakan berhasil jika teknologi jaringan sosial dapat dimanfaatkan
dengan baik, hal tersebut bertujuan untuk membentuk budaya baru
dalam melakukan proses merger(Moffat & McLean (2009).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dauber (2012) bahwa proses
merger dikatakan berhasil jika langkah merger perlu menggunakan
strategi akulturasi yang memiliki khas seperti integrasi, asimilasi,
pemisahan dan marginalisasi, dan Schraeder & Self (2003) menyebutkan
bahwa, merger dikatakan berhasil jika melihat beberapa faktor
meliputi perkembangan organisasi, perubahan organisasi, dan
strategi organisasi, sehingga dengan cara pandang yang menyeluruh
pula akan membantu organisasi sukses dalam bermerger”. Sementara
itu, Nguyen & Kleiner (2003) menemukan bahwa proses merger dikatakan
berhasil jika memperhatikan beberapa hal kunci yaitu gaya
kepemimpinan hands-on, bias untuk tindakan, keterlibatan seluruh staf,
terus fokus pada pelanggan, komunikasi yang terbuka dan jujur dengan
karyawan. Hasil ini sejalan dengan Klindzic (2015) bahwa proses
merger dikatakan berhasil jika identitas organisasi dapat dilihat sebagai
dasar dan munculnya rasa identitas bersama serta kepercayaan di antara
anggota organisasi adalah kunci sukses dari keberhasilan merger
tersebut. £upina-Wegener, et. al (2015) menegaskan pula bahwa proses
merger dikatakan berhasil jika identitas organisasi dapat diperoleh
dengan mempertimbangkan peran kelompok yang berada di luar maupun
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di dalam organisasi, didukung oleh Benton & Austin (2010) yang
menemukan bahwa merger dapat membantu organisasi mengurangi
persaingan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan keseimbangan
kekuatan organisasi sangat berpengaruh pada kemampuan analisa
misi untuk memperoleh tujuan yang lebih baik, hal tersebut di
buktikan dengan kemampuan menyatukan organisasi yang berbeda
kelakuan akan tetapi tetap satu misi.

Hasil penelitian lain oleh Davidson & Ferret (2006) menunjukkan
bahwa semakin berkembangnya ilmu merger maka keuntungan
industri akan lebih terjamin dan mampu berkompetisi dengan sehat,
Greenwood, et. al (1994) memaparkan bahwa kekuatan fondasi
manajemen perusahaan sebelum merger diikuti dengan teknologi yang
menunjang akan menghasilkan integrasi budaya merger yang
diharapkan, Zhang (2014) menghasilkan gaya kepemimpinan adalah
penentu keberhasilan Integrasi budaya M&A. Semakin baik hubungan
dengan karyawan untuk memberikan kebebasan berkreasi, semakin
baik pula M&A yang akan dihasilkan.

 Wigger (2012) menyebutkan bahwa, UE telah menjalankan M&A
yang hasilnya sangat baik dibuktikan dengan banyaknya outlet yang
melaksanakan, terlebih dijadikan tolak ukur sebagai kontrol keberhasilan
dalam acuan peraturan UE, Friedman (2016) menyebutkan bahwa
komunikasi yang nyaman akan mampu mendorong suatu organisasi
untuk terus berkembang sehingga mampu tercapainya cita-cita, Hill, et.
al (2008) menyebutkan bahwa proses merger dan akuisisi yang berhasil
ditandai dengan adanya proses integrasi yang menyeluruh, mengalir
dan terlaksana dengan baik, Moressi & Pezzi (2014) menyatakan
perusahaan-perusahaan yang sukses melakukan merger didukung oleh
adanya kejelasan petunjuk atau arah bagaimana aset-aset hasil merger
itu dapat dipergunakan untuk memperkuat perusahaan ke depan,
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Larsson & Finkelstein (1999)
yang menyatakan merger dan akuisisi merupakan peristiwa organisasional
yang kompleks, dan banyak belum dipahami oleh publik, karena para
peneliti cenderung memberikan penjelasan secara sepotong-sepotong.

Penelitian oleh Rossi & Volpin (2003) menyebutkan bahwa dorongan
pembelian saham ditentukan kondisi keamanan keuangan dari
negara-negara ya g terlibat dalam proses merger. Kecenderungannya
adalah bahwa dalam deal-deal pembelian saham antar negara, yang
menjadi target secara spesifik adalah dari negara-negara yang memiliki
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tingkat proteksi lebih buruk terhadap para investor ketimbang negara-
negara calon pembeli saham mereka. Pfister (2009) sejalan dengan
penelitian sebelumnya dengan menyebutkan bahwa perubahan-
perubahan organisasi dapat memengaruhi kinerja organisasi. Alvesson
& Speningsson (2016) memperoleh hasil bahwa para manajer sering
meniru kecenderungan berbagai organisasi, dan memberikan janji
tetapi mengesampingkan kompleksitas kehidupan nyata, akibatnya
memperumit usaha-usaha nyata untuk menggunakan ide-ide yang
dapat diterima oleh berbagai pihak atau individu. Sinha (2008)
menyebutkan bahwa ini merupakan skenario baru perkembangan
ekonomi India, dengan berusaha menarik para investor internasional,
Perusahaan-perusahaan besar melakukan merger lebih memper-
timbangkan aspek efisiensi ke depan, terutama dalam menanamkan modal
yang dimiliki perusahaan dan Marks (2003) menyebutkan bahwa para
manajer perlu mengenal kondisi budaya kerja yang ada, dan selanjutnya
berusaha mengembangkan budaya baru dalam mengantisipasi
perubahan-perubahan perilaku kerja yang muncul pasca merger.

Sutelaand &Cai (2016) menjabarkan faktor-faktor yang memungkinkan
memengaruhi keberhasilan merger di antaranya: (a) gagasan
tindakan manajerial yang sangat penting dalam menunjang proses
integrasi pasca merger; (b) pengelolaan keuangan yang cepat dan tepat
tanpa melalui prosedur multilateral; (c) pengambilan keputusan yang
sigap; (d) jumlah staf yang terlibat dan kesiapan untuk terlibat pasca
merger. M&A perusahaan yang dibutuhkan adalah (a) bentuk
kepemimpinan karismatik yang dapat relevan dengan pelaksanaan
merger dan akuisisi perusahaan; (b) bentuk sosialisasi pemimpin yang
karismatik dapat membentuk visi kolaboratif dan proses pengambilan
keputusan yang akhirnya akan tercapai transformasi kebudayaan dari
kedua perusahaan hasil penggabungan; (c) kharisma pemimpin yang
dipersonalisasi akan menghasilkan strategi penyerapan tekanan yang
menyertai, ketahanan terhadap perubahan dan omset yang bervariasi.

Selain faktor dan kebutuhan aspek lain dalam M&A perusahaan,
ada pula beberapa ilmuwan yang melakukan penelitian terkait
pengukuran dan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah
M&A. Putra (2016) menunjukkan bahwa sebagian besar tidak terjadi
peningkatan yang signifikan dari kinerja perusahaan-perusahaan
yang melakukan M&A melalui perbandingan rasio keuangan, sehingga
tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan setelah
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dan sebelum M&A pada penelitian ini. Hasil aktualnya menunjukkan
bahwa sebagian besar tidak terjadi peningkatan yang signifikan dari
kinerja perusahaan yang melakukan M&A dengan membandingkan
rasio keuangan setelah dan sebelum M&A. Meskipun terdapat rasio
keuangan berupa DTA dan RNOA yang mengalami perbedaan di
tahun kedua, tapi hal ini tidak terjadi lagi di tahun ketiga. Dilengkapi
oleh Qomaruddin (2015) bahwa (a) aktivitas M&A telah menjadi suatu
rutinitas bagi perusahaan sehingga ketika kembali mengumumkan
pengumuman yang sama maka efeknya tidak terlalu signifikan;
(b) adanya kemungkinan kebocoran informasi sebelum informasi
tersebut diumumkan kepada publik secara resmi oleh pihak manajemen.
Semakin diperjelas oleh penel itian dari Sutarto (2013) bahwa
(a) terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan
perusahaan sebelum dilakukan M&A dibandingkan sesudah M&A
diukur dari rasio Current Ratio, Quick Ratio, Debt Asset to Ratio, Debt
Equity Ratio, Fixed Asset Turnover Ratio dan Operating Profit Margin; (b) tidak
terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan perusahaan
sesudah dan sebelum M&A diukur dari rasio TAT, NPM, RoA, RoE,
EPS, dan PER; (c) terdapat perbedaan yang signifikan negatif kinerja
perusahaan yang diukur dari return saham perusahaan sesudah
melakukan merger dan akuisisi dibandingkan dengan sebelum
melakukan M&A. Kesimpulan yang didapat oleh Fahlevi (2013) bahwa
ada indikasi perbedaan respons pasar sebelum dan sesudah M&A.

Penelitian lain terkait integrasi budaya pasca merger dari Ovseiko,
Melham, Fowler, dan Buchan (2017) bahwa budaya organisasi
memengaruhi keberhasilan integrasi pasca merger dan kolaborasi
akademis klinis. Budaya dua warisan dari organisasi yang berbeda
tersebut terutama dalam hal perubahan akademis akan membawa
dampak pada masing-masing identitas, layanan klinis, dan keuangan
organisasi baru. Penggabungan melalui strategi kemitraan dengan
universitas dilakukan dalam rangka mencapai kepercayaan diri
organisasi baru. Yamanoi dan Sayama (2013) menunjukkan (a) struktur
jaringan internal dan antar perusahaan secara signifikan memengaruhi
perputaran individu, konflik interpersonal, dan komunikasi
organisasi; (b) kurangnya integrasi budaya menurunkan kinerja
keuangan pasca merger; (c) integrasi budaya dipengaruhi oleh
struktur jaringan di dalam dan di antara penggabungan perusahaan.
Stinchcomb dan Ordaz (2007) mendukungnya dengan pernyataan
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bahwa perspektif yang digunakan dalam keberhasilan integrasi
budaya pasca penggabungan adalah identitas pekerjaan baru yang
jelas, kecocokan pegawai dengan lingkungan dan beban kerja yang
diberikan, adanya pelurusan budaya individu yang dikehendaki pada
organisasi baru dan timbal baik yang baik antara organisasi yang baru
kepada karyawan.

Sedikit berbeda dengan studi literatur yang dilaksanakan oleh
Dauber (2012), secara khusus M&A diketahui mengalami kegagalan
yang tinggi dikarenakan adanya perbedaan budaya. Identitas budaya
baru pada perusahaan pasca merger juga dianggap penting oleh
Wegener, Schneider, dan Dick (2015) yang mana hal tersebut dapat dicapai
melalui adanya pendekatan pemangku kepentingan terhadap identitas
organisasi akan memengaruhi keberhasilan tersebut. Pemangku
kepentingan yang berkontribusi, menurut Kroon (2015) bahasa juga
turut memengaruhi kemampuan individu untuk memberikan makna
pada perubahan keadaan. Bahasa berpengaruh pada kondisi sosial
untuk menjadi pendorong persepsi tentang ketidaksetaraan status
antara berbagai kelompok karyawan.

Aagaard, Hansen, dan Rasmussen (2016) meneliti terkait dengan
tantangan dan pengalaman merger dengan hasil permasalahan tersebut
di antaranya peningkatan permintaan untuk efisiensi, peningkatan
permintaan untuk efek sinergi nyata dari penggabungan, memecahkan
sila untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, dan perlu
menciptakan ruang lingkup yang lebih besar untuk kepemimpinan
strategis. Situasi pasca merger meminta reorganisasi lebih lanjut tidak
dapat dimulai dengan mudah. Selain tantangan yang muncul terdapat
juga faktor lain dalam kondisi universitas yang akan digabung, yaitu
jarak geografis, lintas sektor/bidang, perpindahan struktur dari wilayah
ke kesatuan juga turut berpengaruh terhadap keberhasilan merger.

Berdasarkan hasil penelitian ke-III, pada implementasi NCIP model
pada perusahaan, ditemukanlah temuan penelitian, yang telah disajikan
di atas. Berikut akan dibahas hasil penelitian dengan penelitian
sebelumnya dalam pembahasan di bawah.

Pre-merger
Sosialisasi sebelum melakukan merger pada sebuah perusahaan

sangat menguntungkan perusahaan ketika melakukan merger. Dalam
penelitian Guo, Li, Hu, & Wang, (2019) ditemukan bahwa perusahaan
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cenderung menunjukkan hasil yang lebih tinggi ketika mereka
mensosialisasikan niat merger mereka di awal, selanjutnya pemegang
saham lebih cenderung menyelesaikan kesepakatan merger dengan
penawaran yang lebih tinggi. Pemberian sosialisasi kepada seluruh
komponen perusahaan akan menarik pasar saham sehingga keuntungan
perusahaan akan lebih tinggi. Kebijakan merger berdasarkan analisis
kontra faktual yang lebih luas dalam konteks pasar penawaran dengan
desain tender belum ditetapkan akan memiliki kemungkinan gagal
yang lebih rendah. Sosialisasi merger diharapkan dapat menyebabkan
reaksi dalam pengembalian, yang terkait dengan abnormal return yang
lebih tinggi dalam waktu yang lebih sedikit melalui sosialisasi merger
untuk investor (Adnyani & Gayatri, 2018; Ahmad Khan & Zia, 2019;
Pezzoli, 2015). Oleh karenanya sebelum melakukan merger, informasi
yang gamblang harus tersampaikan kepada seluruh elemen organisasi.

Pembangunan kesatuan secara ilmiah dan profesional dapat
dicapai dalam perusahaan merger dengan menanamkan budaya baru
yang ada di perusahaan. Mengonseptualisasikan kondisi ideal untuk
merger dalam hal ukuran perusahaan, keterkaitan antara perusahaan
merger, dan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan sekitar
terkait (Arkal, Öner, & Bahad, 2018). Rekombinasi pengetahuan ilmiah
dengan mengeksplorasi perubahan kombinasi ulang pengetahuan
sebelum merger dengan memahami bagaimana merger memengaruhi
lintasan antar-generasi perusahaan (Eisenman & Paruchuri, 2019).
Dengan adanya penggabungan pengetahuan secara ilmiah dan
membatu perusahaan dalam mengamati perubahan yang terjadi.

Adanya kesatuan ilmiah akan membentuk tim kerja yang profesional
dalam kinerjanya. Kesamaan persepsi tentang pengetahuan dapat
dipandu pendekatan berbasis kompetensi yang dikelola, sehingga
mengurangi risiko ketidakberhasilan merger. Perlunya peningkatan
kualitas pengetahuan, keterampilan dan pengalaman karyawan, yang
akan mengurangi jumlah kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan
perusahaan merger (Rukavishnikov, 2019). Analisa pasar secara
profesional terjadi karena dengan ramainya pasar, kemungkinan
perusahaan pesaing untuk terlibat dalam merger akan meningkat.
Keputusan merger akan mengarah pada keuntungan pasar dan kekuatan
pasar yang lebih besar untuk mengakuisisi perusahaan dan penetapan
harga secara cepat terhadap aset perusahaan yang diakuisisi akan
meningkat (Souza & Gartner, 2019). Analisis ilmiah dan secara profesional
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memiliki kesatuan untuk melihat pasar guna mendukung keputusan
merger sebuah perusahaan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan merger perlu
diintegrasikan dengan karyawan. Keberhasilan sosialisasi yang
terintegrasi berhubungan dengan kepemimpinan yang terdistribusi
secara merata. Melalui peran mekanisme integrasi sosialisasi pada
sebelum merger akan timbul potensi moderator dari hubungan antara
kepemimpinan terdistribusi dan keberhasilan merger perusahaan
(Khan, Rao-Nicholson, Akhtar, & He, 2016). Perlu mekanisme integrasi
sosialisasi untuk menimbulkan potensi keberhasilan merger
perusahaan. Selain itu, faktor penentu kesuksesan merger di awal sangat
bervariasi berdasarkan ukuran, wilayah, sektor perusahaan, dan
seberapa besar karyawan menyadari keadaan mergernya (Fuller &
Pusateri, 2018). Dengan adanya sosialisasi yang baik, seluruh karyawan
akan menemukan arah gerak yang baik dalam keberlangsungan
perusahaan mergernya.

Proses Merger
Komitmen yang tinggi dalam perusahaan merger sangatlah

diperlukan untuk peningkatan produktivitas perusahaan tersebut.
Merger perusahaan dengan komitmen yang tinggi berkontribusi positif
terhadap perubahan produktivitas. Selain itu dekomposisi atau
perubahan komposisi merger yang konsisten saat proses merger
berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor
penentu produktivitas kinerja pada perusahaan sektor pengairan di
Jepang (Arocena, Saal, Urakami, & Zschille, 2019). Diperlukan
dekomposisi yang konsisten pula agar faktor produktivitas kinerja selalu
baik. Ketika aturan pemberitahuan merger diperhitungkan secara
kumulatif baik dari nilai pendapatan dari pihak yang menggabungkan
maupun omset masing-masing, nilai optimal dari omset ini saling
bergantung (Buccirossi, Cervone, Riviera, & Regime, 2014). Dengan
adanya perhitungan keuntungan secara komulatif tersebut, bahaya akan
minimnya komitmen organ di dalamnya sangat diperlukan.

Komitmen sangatlah penting dalam keefektifan keberhasilan
suatu perusahaan merger. Hilangnya kinerja efektif disebabkan
penggabungan meningkat dengan meningkatnya tingkat ketidak-
cocokan secara strategi dan budaya antara kedua perusahaan yang tanpa
adanya komitmen dari seluruh komponen perusahaan untuk
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menyatukan budaya. Dua perusahaan secara internal akan mengejar
sinergi budaya dan administrasi (Alweis, Goodermote, & Mayo, 2019;
Arkal et al., 2018). Mengingat berkurangnya jumlah perusahaan,
sehingga memunculkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat, hal itu dapat dihindari dengan adanya komitmen antar
organ organisasinya dan mengubah cara mereka bertindak di pasar
dengan merger (Hartana, 2018; Zin, 2017). Perusahaan yang
digabungkan sangat riskan adanya ketidakcocokan strategi dan
budayanya, untuk dapat menyatukannya diperlukan komitmen yang
tinggi untuk kesuksesan organisasi gabungan baru tersebut.

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memper-
tahankan komitmen dari karyawan, salah satunya adalah menjaga
kinerja yang efektif. Adanya kontrak yang optimal antara karyawan
dengan pimpinannya akan memelihara komitmen yang lebih tinggi
terintegrasi positif dengan kepuasan pelanggan dan internal
organisasi (Nie, Wang, & Yang, 2019). Selain itu manajer bertanggung
jawab untuk memberikan berbagai layanan bagi pegawainya yang
ditunjuk melalui integrasi administrasi fasilitas dan pemenuhan
kebutuhannya (Bourque & Quesnel-Vallée, 2014). Aspek internal lain
yaitu kecenderungan pemegang saham dan kondisi perusahaan saat
merger terkait dengan kepentingan internal merger dan aspek eksternal
yaitu skala aset memungkinkan keberhasilan dari proses merger (Miftah
& Wibowo, 2017). Kontrak yang optimal dan pemenuhan kebutuhan
pegawainya dapat membantu perusahaan untuk tetap mendapatkan
komitmen, serta pertimbangan kepentingan internal dan eksternal akan
dapat membantu karyawan mempertahankan komitmen dari karyawan.

Post-merger
Dalam tahapan post-merger persaingan yang tinggi memiliki efek

negatif yaitu berkurangnya persaingan pada pasar. Persaingan pasar
memiliki efek positif pada kinerja pasca-merger hanya untuk merger
terfokus karena fenomena pengurangan perbedaan, merger yang
terdiversifikasi dapat mengikis manfaat kompetisi dalam kinerja pasca-
merger (Liu, Chen, & Su, 2017). Efek negatifnya yaitu adanya fakta bahwa
sinergi yang dihasilkan dari proses merger di perusahaan hanya
membantu mengkonsolidasikan pelaku pasar utama dan akibatnya
mengurangi daya saing di sektor itu. Variabel ukuran, usia, dan
kepemilikan perusahaan memiliki dampak positif pada efisiensi
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(Bergmann, Savoia, Souza, & de Mariz, 2015; Nhung & Anh, 2019).
Dengan adanya pengurangan persaingan pada pasar akibat terjadinya
merger, pelaku pasar utama perlu membentuk persaingan yang
sehat satu sama lain. Namun dampak positifnya juga terlihat dengan
sebagian dari keuntungan biaya potensial yang dicapai oleh peng-
gabungan dua perusahaan, dapat meningkatkan kualitas, mengurangi
triase yang berlebihan dan risiko kecelakaan (Moser et al., 2017).

Sistem yang diterapkan sebagai efisiensi dan keefektifan perusahaan
merger antaranya adalah no defect. Sistem yang semacam itu akan mampu
mendorong motivasi, keterampilan, dan peluang keberhasilan
perusahaan. Menurut penelitian terdahulu yang berteori tentang
kedisplinan sebagai mediator utama antara praktik human resource man-
agement perusahaan yang meningkatkan kemampuan pegawai, dan
peluang keberhasilan merger perusahaan dalam konteks merger secara
menyeluruh (Khan, Soundararajan, & Shoham, 2019). Kedisiplinan ini
salah satunya merujuk kepada no defect dalam keseharian perusahaan.
Sistem transparansi target yang diusulkan, di mana para pihak
menginformasikan kepada pengawas perusahaan tentang segala
transaksi yang menciptakan hubungan signifikan secara kompetitif,
berupaya untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kepastian
hukum dan proporsionalitas sehingga dapat menimbulkan kehati-
hatian dalam perjalanan organisasinya (Gianluca, 2018; Guo, Yang, Wu,
& Guo, 2019). Dengan meminimalisir kesalahan kerja seoptimal mungkin
dan menginformasikan seluruh perkembangan kepada pengawas
perusahaan, terjadi peningkatan skill karyawan dengan target utama
yaitu keberhasilan dari perusahaan yang telah digabungkan tersebut
jangka panjang.

Kesalahan dalam melakukan kerja sangat dihindari pada perusahaan
merger. Perusahaan yang telah merger dengan perusahaan lain harus
meminimalisir kesalahan kerja, untuk tetap konsisten memudahkan
analisis keberhasilan kinerja (Rao & Mishra, 2019). Secara tidak langsung
juga akan memperlancar keberlanjutan dari perusahaan yang telah
digabungkan tersebut. Kesalahan lain tidak memberikan aturan
penawaran awal yang kuat. Dengan adanya penawaran awal yang tinggi
namun ketat tampaknya bahkan menghalangi perusahaan merger
berkualitas tinggi untuk mengakses pasar publik (Lee, Qu, & Shen, 2019).
Rasio current ratio, debt to equity ratio, net profit margin, price earnings ratio,
total asset turnover tidak signifikan berbeda pada perusahaan sebelum
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dan setelah merger pada perusahaan (Larasati, Agustina, Istanti, &
Wijijayanti, 2018). Pernyataan tersebut memberikan angin segar terhadap
perusahaan yang akan dan telah melakukan merger untuk tetap
melaksanakan programnya secara stabil.

Setelah perusahaan melakukan merger atau tahap post-merger,
organisasi tersebut akan mengalami tantangan yang perlu disiapkan.
Strategi, rencana bisnis, dan anggaran yang diikuti oleh pelatihan
adalah tantangan utama yang dihadapi perusahaan pasca-merger (Al
Hosani & Jabeen, 2019). Besarnya keuntungan yang minim juga perlu
dipersiapkan karena pemulihan pendapatan tidak dapat diharapkan
dalam waktu dekat. Belum ada keuntungan besar dalam mencapai
digitalisasi lengkap proses dan prosedur merger, adanya pengurangan
penyelesaian dokumen, serta peningkatan kesadaran karyawan tentang
proses merger (Ehwi & Asante, 2016; Pevcin, 2018). Manajer juga perlu
mempertimbangkan bidang keputusan pribadi pemegang saham
untuk memungkinkan restrukturisasi aliran pembayaran dividen
yang ditawarkan oleh perusahaan yang digabung untuk mencapai
setidaknya tingkat utilitas yang sebanding dengan negara sebelum
merger. (Karelina & Mkhitarian, 2017; Toll & Hering, 2017). Perusahaan
akan mengalami banyak tantangan pasca merger, perlu dipersiapkan
strategi, rencana bisnis, anggaran, dan pelatihan, sehingga terjadi
pengurangan waktu penyelesaian dan peningkatan kesadaran.

Integrasi Budaya Baru
Kepemimpinan yang didistribusikan meningkatkan peluang

keberhasilan, kepercayaan antara pimpinan akan tumbuh dengan
kepemimpinan yang kuat dalam perusahaan. Perbedaan budaya yang
timbul dari evaluasi perusahaan yang diakuisisi sehubungan dengan
merger, diakui dalam perusahaan yang merger dengan elemen-elemen
ukuran berbeda di mana perusahaan berada (Deju, 2016b; Guilherme &
Patrícia, 2015; Khan et al., 2016). Perbedaan tersebut tidak perlu untuk
diperhatikan secara khusus, terlebih untuk integrasi budayanya untuk
lebih memandang perbedaan sebagai hal yang lumrah.

Dalam rangka mengintegrasikan budaya baru dalam perusahaan
gabungan, sangat penting untuk memperhatikan kesesuaian budaya
organisasi dari masing-masing perusahaan asal. Menurut penelitian
sebelumnya integrasi perusahaan-perusahaan yang bergabung, sangat
dipengaruhi oleh faktor-faktor organisasi seperti kepemimpinan
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(Waldman & Javidan, 2009). Persepsi minoritas menyarankan praktik
yang lebih baik untuk manajemen sumber daya manusia yaitu
menargetkan hubungan antar-kelompok yang asimetris dalam
organisasi merger dan membantu menyelesaikan potensi konflik dan
hambatan selanjutnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan
perusahaan merger (Gorski et al., 2015). Dalam pengintegrasian
budaya baru akan selalu timbul potensi konflik dan yang harus
dilakukan adalah memperbaiki hubungan antar-kelompok yang ada
dalam perusahaan merger.

Perusahaan merger dalam pengintegrasian budaya barunya perlu
untuk memperhatikan beberapa faktor untuk menjaga perusahaan
tersebut tetap eksis secara jangka panjang. Nilai merger terkadang dibuat
secara endogen, sehingga perlu menjaga eksistensi organisasi yaitu
pengembalian modal jangka pendek namun eksis jangka panjang.
Pimpinan perusahaan merger perlu hati-hati terhadap kontrak
kompensasi pimpinan dengan karyawannya (Ingersoll, Kirsch, Merk, &
Lightfoot, 2018; Kang, Woo, Burton, & Mitchell, 2018); Jaringan dan
ikatan sosial para manajer puncak dan direktur dengan lingkungan
perusahaan sekitar; perbedaan budaya perusahaan antara target dan
penawar; efek tumpahan budaya yang terlalu banyak dari salah satu
perusahaan asal perlu dihindari, sistem nilai, dan ketidakharmonisan
pribadi ataupun kolektif yang dapat mengancam kesehatan mental
manajer dan karyawan yang relevan dengan perubahan tersebut;
(Renneboog & Vansteenkiste, 2019; Visagie, 2016). Perusahaan yang telah
dimerger perlu memperhatikan aspek tersebut agar perusahaan tetap
eksis bagi konsumen secara jangka panjang.

Dalam proses pengintegrasian budaya baru, manajer perlu untuk
menjaga perusahaan tetap dalam jalurnya dalam kegiatan perekonomian
yang sesuai aturan. Pengintegrasian budaya membuat manajer
perusahaan harus bekerja dengan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai
dengan peraturan akuntansi yang berlaku dalam kerangka waktu yang
terkait dengan operasi mengenai reorganisasi perusahaan merger
(Deju, 2016). Panduan untuk perusahaan merger utamanya dalam hal
hukum sangatlah diperlukan. Prinsip kepastian hukum, prinsip
efisiensi, dan proporsionalitas juga harus dipertimbangkan, jika memang
belum ada regulasinya perlu diadakan amandemen hukum untuk
perusahaan (Buczek, 2016; Zulheri, 2017). Dengan adanya aturan-aturan
merger sebuah perusahaan akan memiliki regulasi yang khas dan teratur.
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D. Model NCIP Integrated dalam Organisasi Merger yang Sukses
Model NCIP integrated yang dihasilkan merupakan hasil

penyempurnaan model sebelumnya. Novelty (kebaruan) model NCIP
integrated didasarkan pada hasil pengujian pada Lembaga pendidikan,
perbankan, dan perusahaan. Model ini juga dapat diyakini paling
sempurna, paling tidak hingga saat laporan penelitian ini dibuat.
Kesempurnaan tersebut dapat dilihat aspek, nilai, dan prinsip yang
terkandung di dalamnya, didasarkan pada kajian teoretis dan empiris
di lapangan, dan dapat diimplementasikan pada organisasi yang
sedang maupun yang akan melakukan merger sebagai strategi
meningkatkan nilai lebih.

Pemimpin organisasi beserta stakeholdersnya yang sedang/akan
melakukan merger dapat menggunakan model tersebut sebagai acuan
atau petunjuk dalam implementasinya. Mereka dapat memperhatikan
dan melaksanakan setiap proses utama dan tahapan yang terkandung
di dalamnya secara cermat. Jika memungkinkan, dapat dilakukan secara
bertahap dan berkelanjutan, secara sistemik dan sistematis. Namun
demikian, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan secara gradual, dapat
memulai dari aspek yang memungkinkan.
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A. Kesimpulan
1. Terdapat enam kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil

penelitian ini. Pertama, implementasi NCIP Model ke dalam sekolah
regrouping di Kota Malang dinilai efektif dan efisien. Kedua, tahapan
pre-merger yang efektif dan efisien terutama pada indikator
menyatukan ke dalam satu area atau wilayah, kebijakan
pemerintah menjadi dasar merger, dan melayani masyarakat atau
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ketiga, tahap during
merger mendapatkan kriteria keefektifan dan efisiensi yaitu
merupakan menjaga dan melaksanakan visi dan misi organisasi
dan selalu berupaya menyatukan organisasi. Keempat, tahap post
merger yang mendapatkan kriteria efektif dan efisien tertinggi
adalah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi dan
membangun brand atau citra positif organisasi. Kelima, kriteria
efektif dan efisien ditemukan pada indikator terbangunnya
komunikasi multi arah antara pemimpin dan bawahan dan
terbangunnya satu kesatuan kesatuan yang utuh. Kelima, best
practice terkait kepemimpinan, poin yang harus dimiliki oleh
pemimpin dan dinilai urgen adalah kemampuan komunikasi, skill,
kemampuan menjadi role model dalam sekolah, dan kemampuan
dalam menjalin hubungan baik dengan anggotanya.

2. Adanya penggabungan atau merger dari bank satu dengan lainnya
menyebabkan perlunya tindakan dan penyiapan strategi yang
matang. Kami menawarkan suatu model merger yaitu NCIP Model

Kesimpulan dan Saran

- Bab 6 -
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dengan kajian teoretis kuat, digabungkan dengan data empiris
yang kami peroleh, maka kesimpulan penelitian adalah: (1) Proses
merger bank dengan menyelaraskan visi, misi, core values, proses,
sistem, organisasi dan sumber daya manusia; (2) Sinergi positif
dengan penggabungan dua keunggulan dua bank asal akan
membantu proses merger; (3)Tahapan post-merger perlu melakukan
internalisasi kepada setiap anggota organisasi bank dan penanganan
gejolak di tahun awal merger; dan (4) Bank M sebagai bank yang
sukses merger memiliki budaya orientasi bisnis, ketegasan,
berorientasi strategis, dan integritas yang tinggi; dan (5) Best
practices keberhasilan merger Bank M ada lima, yakni aspek
integritas, pemimpin, strategi, komunikasi, dan SDM.

3. Kesimpulan pada penelitian tentang implementasi NCIP model
pada perusahaan, yaitu: (1) implementasi NCIP model pada
perusahaan efektif dan efisien tahap pra merger untuk melakukan
sosialisasi sistem baru kepada semua anggota dan membangun
kesatuan secara ilmiah dan profesional, (2) implementasi NCIP
model pada perusahaan efektif dan efisien dengan menunjukkan
komitmen yang tinggi pada organisasi, (3) implementasi NCIP
model pada perusahaan efektif dan efisien dengan membangun
komitmen yang tinggi dan penuh kesadaran dalam organisasi
dan membangun sistem no defect dalam beraktivitas sehari-hari,
(4) implementasi NCIP model pada perusahaan efektif dan efisien
dengan terbangunnya kepercayaan antara pemimpin dan anggota
dan selalu menjaga eksistensi organisasi dalam jangka panjang,
(5) Budaya yang diintegrasikan pada perusahaan merger adalah
Integritas, Profesionalisme, dan Enterpreneurship. Berdasarkan
simpulan penelitian, peneliti memberikan rekomendasi untuk:
(1) manajer perlu menggunakan NCIP model dalam perusahaan
yang hendak, sedang, ataupun telah selesai melakukan merger
untuk meningkatkan efektivi tas dan efisiensi perusahaan;
(2) memperluas implementasi NCIP model pada perusahaan-
perusahaan merger lain untuk mendapatkan budaya organisasi
yang lebih kompleks serta memberikan manfaat yang lebih luas.
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B. Saran
Model NCIP integrated dalam organisasi merger dapat dijadikan

acuan kajian ilmiah maupun penelitian di lingkungan perguruan
tinggi maupun pimpinan organisasi. Secara praktis, model NCIP
integrated dapat dijadikan acuan bagi pimpinan dan stakeholders-nya
untuk organisasi yang akan melakukan merger di masa mendatang.
Model NCIP integrated sangat memungkinkan diimplementasikan
untuk menjadikan organisasi yang akan/sedang merger menjadi
sukses di masa mendatang.
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Penggunaan, serta Pertanggungjawaban Dana Masyarakat di
UNIBRAW dan IKIP Malang), Dikti, 1996; (2) Kualitas Pendidikan
Dasar Daerah Desiminasi PEQIP Se-Indonesia, Penelitian Swadana,
1996; (3) Konflik antar Manusia dan Strategi Manajemennya di
Lingkungan Organisasi Pendidikan. Penelitian Dasar, Ketua, DP3M,
1998; (4) Pengembangan Desain Pembelajaran dengan Kulsponsi pada
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Perkuliahan Profesi Keguruan. Ketua, PGSM, 1999; (5) Pengaruh
Perilaku Pemimpin dalam Pengambilan Keputusan terhadap Komitmen
Karyawan pada Program Implementasi SJM ISO-9001 (Studi pada
Perusahaan Umum Jasa Tirta), Tesis, PGSM, PPS Universitas Brawijaya
malang, 2001; (6) Pengembangan dan Implementasi Total Quality
Management (TQM) pada Sistem Layanan Akademik di Perguruan
Tinggi, Ketua, URGE, 2001; (7) Rekonstruksi Pembelajaran untuk
Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Memahami Materi Manajemen
Perubahan di Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UM, Hibah pengajaran,
Ketua, SP4, 2005; (8) Implementasi Total Quality Management (TQM)
untuk Peningkatan Kualitas Manajerial Mahasiswa dalam Pembelajaran
Manajemen Perubahan, Dikti, A2, Ketua, 2006; (9) Implementasi
Konsep Total Quality Management (TQM) dalam Pembelajaran di
Sekolah: Studi Multi Kasus di SMKN & VEDC, Dikti, A2, Ketua, 2007;
(10) Studi Kebijakan Pengkondisian Penggunaan Bahasa Inggris
(Bilingual) dalam Perkuliahan Mahasiswa Jurusan Administrasi
Pendidikan FIP UM, Dikti, A2, Ketua, 2007; (11) Implementasi Manajemen
Berbasis Sekolah dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kualitas
Pendidikan Di Sekolah Dasar. PHK A2, Anggota, 2008; (12). Analisis
Implementasi TQM dalam SMM pada BPM, UPM, dan GPM di Universitas
Negeri Malang, Penelitian Mandiri, DIPA 2009, Malang: Lemlit UM;
(13) Pengaruh Regrouping Sekolah Terhadap Kinerja Kepala dan Guru
Melalui Respons Sikap, Adaptasi Diri, dan Integrasi Budaya Kerja
(Studi Pada Satuan Pendidikan Dasar Hasil Regrouping di Kota
Malang), Fundamental Research, Ketua. Dikti, 2011; (14) Model
Implementasi Konsep TQM dalam Sistem Pembelajaran. Ketua Dikti.
2011; (15) Pengembangan Grand Desain Model pembinaan Profesional
Guru berbasis Faktor-Faktor Determinan Kinerja Guru. Tim Anggota,
Dikti, 2014; (16) Kesiapan Lembaga, Faktor Pendukung dan Penghambat,
serta Strateginya dalam Meningkatkan Kualitas Publikasi Karya Ilmiah
Mahasiswa, Ketua, FIP UM, 2015; (16) Sikap, Kendala, dan Usaha
Mahasiswa terhadap Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah, Ketua, FIP UM,
2015; Sebagai Syarat Kelulusan; (17) META Analisis New Culture
Integration Process dalam Organisasi yang Sukses Melakukan Merger
(Ketua, 2017-On going Kemenristek Dikti); (18) Pengujian Model New
Culture Integration Process dalam Organisasi yang Sukses Melakukan
Merger (Ketua, 2018-On going Kemenristek Dikti)
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Karya Ilmiah yang dipublikasikan antara lain: (1) Pengembangan
Desain Pembelajaran dengan Kulsponsi untuk Kelas-kelas Besar di
Perguruan Tinggi, Sumber Belajar, Nomor 2 Tahun 6, Desember 1999.,
Hal. 85-95; (2) Kontribusi Sektor Swasta terhadap Upaya Peningkatan
Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia. Kajian. 2001; (3) Pengembangan
dan Implementasi Total Quality Management (TQM) pada Sistem
Layanan Akademik di Perguruan Tinggi, Jurnal Ilmu Pendidikan, 2001;
(4) Pengaruh Perilaku Pemimpin dalam Pengambilan Keputusan
terhadap Komitmen Karyawan pada Implementasi Program SJM ISO-
9001, Jurnal FE, 2001; (5) Rekonstruksi Pembelajaran untuk Mengatasi
Kesulitan Mahasiswa dalam Memahami Materi Manajemen Perubahan,
Jurnal Sumber Belajar, LP3, 2006; (6) Implementasi Total Quality
Management (TQM) untuk Peningkatan Kualitas Manajerial Mahasiswa
dalam Pembelajaran Manajemen Perubahan, Jurnal Sumber Belajar,
LP3, 2007; (7) Implementasi Total Quality Management (TQM) dalam
Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan, Jurnal Ilmu Sosial
(Journal of Social Science). Volume 1 Nomor 2 Agustus 2008, Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya; (8) Implementasi TQM dalam
Sistem Manajemen Mutu Pembelajaran di Institusi Pendidikan. Jurnal
Cakrawala Pendidikan, LPM Universitas Yogyakarta, Pebruari 2011;
(9) Model Implementasi Konsep TQM dalam Pembelajaran. Jurnal
Manajemen Pendidikan, 23 (3): 264-277. 2011; (10) Pengaruh Regrouping
Sekolah terhadap Kinerja Kepala dan Guru Melalui Respons Sikap,
Adaptasi Diri, dan Integrasi Budaya Kerja, Prosiding ICEMAL. 2012;
(11) Strategi Membangun Budaya Akademik di Perguruan Tinggi.
APMAPI, UPI. 2014; (12) Stategi Manajerial Pemimpin dalam
Membangun Budi Pekerti Stakeholders Organisasi. Prosiding Seminar
Nasional. Meningkatkan layanan Guru dan Kepala Sekolah dalam
Penumbuhan Budi Pekerti. Jurusan AP FIP UM. 24 Oktober 2015. (13)
Harapan dan Kenyataan serta strategi Peningkatan Kemampuan Guru
dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah. Prosiding. Fakultas Ilmu Pendidikan
UM. 15 Agustus 2015; (14) Strategi Pemimpin dalam Membangun
Organisasi Multikultural. Prosiding Penguatan Manajemen Pendidikan
di Era Kompetisi Global. Jurusan Administrasi Pendidikan dan Ikatan
Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI). 12 Maret 2016.

Dia juga berpartisipasi dalam Diklat/Seminar/Workshops, baik
sebagai narasumber maupun peserta. Beberapa diantaranya yaitu:
(1) Manajemen Konflik, Makalah disajikan pada Diklat Manajemen
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Pendidikan bagi Kepala SMU Se-Indonesia, Kerja sama antara Dikmenum
dengan IKIP Malang, Malang, 1997; (2) Manajemen Keuangan Di SMU,
Makalah disajikan pada Diklat Manajemen Pendidikan bagi Kepala
SMU Se-Indonesia, Kerja sama antara Dikmenum dengan IKIP Malang,
Surabaya. 1998; (3) Manajemen Konflik, Makalah disajikan pada Diklat
Manajemen Pendidikan bagi Kepala SMU Se-Indonesia, Kerja sama antara
Dikmenum dengan IKIP Malang, Surabaya, 1998; (4) Pemberdayaan
Komite Sekolah: Wadah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pihak
Swasta dalam Pendidikan, Materi Diklat Manajemen Sekolah bagi Kepala
SD Se-Indonesia, Malang, 2004; (5) Penyusunan Program Tahunan
(RAPBS) Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Malang. Disampaikan
pada Diklat Manajemen Kelembagaan Sekolah Badan Pendidikan dan
Pelatihan Pemerintah Kabupaten Malang, Hotel Songgoriti Batu, 28
Agustus s.d. 5 September 2006; (6) Guru Profesional & Penelitian
Tindakan Kelas. Disampaikan pada Seminar Penelitian Tindakan Kelas
bagi Guru, FIP UM Malang, 14 Desember 2009; (7) Peran SBPP sebagai
Pendukung Peningkatan Kualitas KBM Dihadapkan dengan Kewajiban
Pendidikan yang Terjangkau bagi Masyarakat. Diselenggarakan oleh
DPRD Kota Malang dan Indogement. Malang, 20 Pebruari 2009;
(8) Aplikasi Peta Konsep dalam Pembelajaran. Disampaikan pada
Diklat Guru-Guru Kota & Kabupaten Blitar. Blitar, 22 Pebruari 2009;
(9) Total Quality Management (TQM) untuk Sekolah Menengah Atas.
Disampaikan pada Lokakarya Manajemen Pendidikan bagi Kepala
Sekolah Wilayah Jawa Timur di Universitas Merdeka Malang, Malang,
29 Pebruari 2009; (10) Juknis & Juklak Penyusunan RAPBS,
Disampaikan pada Workshop Petunjuk Teknis dan Petunjuk
Pelaksanaan RAPBS pada Tanggal 3 Juni 2009 di Meeting Room Hotel
Pelangi Malang, diselenggarakan oleh DPRD Kota Malang dan
Indogement Malang; (11) Manajemen Perubahan, Bahan Diklat
Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Kabupaten Bontang Di Hotel
Grand Palace Malang, Nopember 2010, Kementerian Pendidikan
Nasional, Universitas Negeri Malang; (12) Penyusunan RKS SMT Model
Terpadu Kabupaten Bojonegoro, Nopember 2010; (13) Strategi
Penyusunan Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Berbasis
Lesson Study Disampaikan Pada Lokakarya Penyusunan Pedoman PPL
Berbasis Lesson Study Tanggal 21 Desember 2010 di FKIP Universitas
Jember; (14) Penyusunan Profil Sekolah Model Terpadu di Kabupaten
Bojonegoro, 7-8 Oktober 2011; (15) Peningkatan Kualitas Pembelajaran
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berbasis Lesson Study, SDN 3 Bareng, 12 Nopember 2011, Kota Malang;
(16) Uji Publik Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar,
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Kemdikbud, Jakarta, di Makasar
(Wilayah Indonesia Timur) dan Balikpapan (Wilayah Indonesia
Tengah), 2012; (17) Kearsipan dan Pelayanan Prima bagi Tenaga
Administrasi Sekolah Se-Kota Malang, Batu, 2013; (18) Bimtek Tim
Pembina MBS Pusat. Bogor. 2014; (19) Bimtek Pedoman Manajemen
Sekolah menengah di Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Bandung. 2014; (20) Bimtek MBS Propinsi Kaltim dan Kalut, Dir
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Kemdikbud, di Balikpapan. 2014;
(21) Pendampingan Penyusunan Standard Operating Procedure dan
Standar Pelayanan pada Unit Layanan Pendidikan dan Kesehatan di
wilayah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Utara Nusa
tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa tenggara
Timur (NTT), AIPD-LPPM UB. 2014-2015), (22) Workshop Penyusunan
Laporan Monev MBS di Indonesia, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.
2015; (23) Sekolah Versus LBB: Strategi Penyiapan Peserta Didik
Mengikuti Ujian Sekolah (US)/Ujian Nasional (UN). Seminar Nasional
Implementasi Kebijakan Ujian Nasional, Dualisme Kurikulum, dan
Seleksi Masuk Perguruan Tinggi. Prosiding. FIP UM.11 Mei 2015;
(24) Implementation of PDCA Strategy To Improve The Quality Services
at Non Profit Organization. Seminar International Quality Improvement
in Educational and Training. 7 November 2015. 2015, dan (25) Strategi
Pemimpin dalam Membangun Organisasi Multikultural. Seminar
Nasional. Penguatan Manajemen Pendidikan di Era Kompetisi Global.
Jurusan Administrasi Pendidikan & Ikatan Sarjana Manajemen
Pendidikan Indonesia (ISMaPI), 12 Maret 2016; (26) Strategi Penididik
Dalam Penguasaan Taksononii Tujuan Pembelajaran untuk Optimalisasi
Pengembgangan Potensi Individu, Prosiding Sernilar Nasional. FIP UM
Nopember 2016 - Optirnalisasi Kinerja Guru untuk Pendidikan
Berkualitas; (27) The Influence of Organizational Change (Bank Merger)
on Employee’s Attitude Response, Advances in Economics, Business
and Management Research, volume 15, 1st Global Conference on
Business, Management and Entreupreuneurship (GCBME-16), Atlantis
Press; (28) Leader’s Strategy in Building Organizational Commitment,
Advances in Economics, Business and Management Research, volume 14, 6th
International Conference on Educational, Management, Administration
and Leadership (ICEMAL,2016), Atlantis Press, (29) Leader Problem and
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Its Curing Strategyin Organizational Change Management (2nd ICET,
2016), (30) The Impact Of Changes Management In Higher Education
Into Employment Policy (2nd ICET, 2016), (31) Policy Implementation
of Improving Education Quality of Primary Education Teachers in Laos
and Indonesia (Asian Social Science; Vol. 13, No. 3; 2017), (32) New
Culture Integration Process of Successful Educational Organizations
in Merger (Advances in Social Science, Education and Humanities
Research, volume 128 Atlantis Press), (33) Strategi Pemimpin dalam
Membangun Organisasi Multikultural (2017), (34) The Readiness of
Institution, Supporting and Inhibiting Factors as well as Strategy In
Enhancing The Quality of Students’ Scientific Work Publication
(Advances in Social Science, Education and Humanities Research,
volume 118, 9th International Conference for Science Educators and
Teachers (ICSET 2017), (35) Comprehension, Attitudes, Obstacles, and
Endeavors of University Students Dealing With Scientific Paper
Publication As A Passing Requirement (Advances in Economics,
Business and Management Research, volume 45, 2nd CoEMA 2017),
(36) Factors Influencing Labour Productivity Of Indonesian Public
Sector Workers (Teori, Penelitian, dan Pengembangan Volume: 2
Nomor: 9 Bulan September Tahun 2017), (37) Peningkatan Kemampuan
Guru Dalam Penulisan Karya Ilmiah Melalui Pelatihan Penelitian
Tindakan Kelas (Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Nomor
1, Volume 1, 2017), (38) Implementation of School-Based Management
Program In Public Elementary School (Advances in Economics,
Business and Management Research, volume 45, 2nd CoEMA 2017),
(39) The Use of TQM as A Model to Improve University Performance
in Indonesia (International Research-Based Education Journal, Vol. 1
No. 2, July 2017); (40) The Effect Of Political Pressure and Prinsipal
Leadership on Organizational Change In Indonesia

Junior High School ( International Journal of Civil Engineering and
Technology (IJCIET) Volume 9, Issue 7, July 2018, pp. 800–808, Publication
Scopus Indexed; (41) Pengembangan Konstruk Budaya Organisasi dan
Pengukurannya dalam Kepemimpinan Sekolah (Semnas Administrasi
Pendidikan dan Kepemimpinan Pendidikan, Hotel Regency, Makasar,
2018) ; (42) Effectiveness Organizational Changes Toward Existence of
Higher Education: Case Study VS, VY AND VJ Universities in Indonesia
( International Journal of Mechanical Engineering and Technology
(IJMET) Volume 9, Issue 9, September 2018, pp. 1499–1506, Article ID:
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IJMET_09_09_164 IAEME Publication Scopus Indexed); (43) ;(43)Effective
Strategies to Lead Merging Organizations (2018) Copyright © 2018, the
Authors. Published by Atlantis Press. Advances in Social Science,
Education and Humanities Research, volume 269, 3rd International
Conference on Education Management and Administration (CoEMA
2018): (44) Leadership Orientation as Mediator of Organizational
Culture Effects on School Leadership (Advances in Social Science,
Education and Humanities Research, volume 269 , 3rd International
Conference on Education Management and Administration (CoEMA
2018), (45) Correlation Between Job Mindset And Student’s Readiness To
Be An Enterpreneur (Herald NAMSCA 4, 2018), (46) New Culture
Integration Process (NCIP) Model In Merger Organizations (Herald
NAMSCA 1, 2019). Email: (aspriess@gmail.com; a.supriyanto.fip@um.ac.id

Burhanuddin, dilahirkan tanggal 2 Januari
1960 di Banjarmasin. Di kota yang sama telah
menyelesaikan empat jenjang pendidikan, yakni
Madrasah Ibtidaiyah (1971), PGAN 4 Tahun (1975),
PGAN 6 tahun (1978), dan Sarjana Muda (B.A.)
pada Jurusan Persekolahan Universitas Lambung
Mangkurat (1981). Menempuh pendidikan program
doktoral di IKIP MALANG tahun 1981, dan lulus
meraih gelar Sarjana (Drs.) tahun 1983. Mulai tahun

1984 hingga saat ini bertugas sebagai dosen tetap pada Jurusan
Administrasi Pendidikan (AP) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Universitas Negeri Malang, dan hingga sekarang menjadi dosen senior
dengan pangkat/golongan (Lektor kepala/ IV C) dengan menekuni
keahlian dalam bidang manajemen dan kepemimpinan pendidikan di
Universitas Negeri Malang.

Untuk mendukung pengembangan keilmuan dalam bidang
profesinya, pada tahun 1992 Burhanuddin melanjutkan pendidikan
magister pada program Master of Education Management (M.Ed),
School of Education Flinders University of South Australia, dan lulus
tahun 1994. Tahun 2009 melanjutkan pendidikan pada program
Doctor of Philosophy (Ph.D) dengan spesialisasi riset educational
management & leadership, pada School of Education - the University of
Adelaide Australia, dan lulus meraih gelar Ph.D tahun 2014. Selain itu,
pernah menempuh pendidikan dan pelatihan bidang pendidikan dan
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manajemen pendidikan di luar negeri, antara lain: INNOTECH 3Month-
Training Program, Manila Philippine, April-June 1989; Internship for
the International Partnership Program, Ohio State University, Columbus,
U.S.A., April-June, 1997; dan program Non-Degree Training on International
Collaborative Research at the University of Queenslan Australia, 2018.

Burhanuddin memiliki beberapa pengalaman profesional ketika
memperoleh kepercayaan melaksanakan beberapa tugas tambahan di
Universitas Negeri Malang, antara lain sebagai Ketua Jurusan
Administrasi Pendidikan (1994-2000), Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu
Pendidikan (2000-2008), Staf Khusus PRI bidang kerja sama dalam dan
luar negeri (1994-2000). Sebagai anggota coordinating team members of
the International Partnership Program on Field Linkages in Teacher
Education between the Ohio State University and IKIP Malang 1997 –
2002. Selanjutnya, berpengalaman sebagai ketua Ketua Pelaksana
dalam beberapa proyek pendidikan pelatihan manajemen pendidikan
bagi kepala SMU se-Indonesia, kerja sama antara IKIP MALANG
dengan Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdikbud Jakarta
(1996-1997); Ketua Pelaksana pendidikan pelatihan nasional manajemen
pendidkan bagi kepala Sekolah Dasar Binaan program PEQIP (Primary
Quality Improvement Project), kerja sama IKIP MALANG dengan
Direktorat Pendidikan Dasar Depdikbud Jakarta (1997-1998); dan
anggota tim pengembang Tenaga Kependidikan PKLPK Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Jakarta 2015-2017.

Hingga saat ini Burhanuddin aktif berkarya dalam pengembangan
keilmuan manajemen dan kepemimpinan, antara lain melalui
penelitian-penelitian dan penulisan buku teks yang diterbitkan oleh
penerbit baik untuk bahan kuliah mahasiswa maupun buku referensi
umum. Di samping itu telah menulis sejumlah artikel ilmiah dalam
bidang manajemen dan kepemimpinan yang diterbitkan di dalam Jurnal
nasional dan internasional. Menjadi keynote speaker pada beberapa
seminar ilmiah/conferensi internasional di dalam dan luar negeri, dan
menulis paper prosiding yang disampaikan di dalam forum-forum ilmiah
nasional dan internasional. Email: burhanuddin.fip@um.ac.id / mobile:
082244525421)
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Imron Arifin, lahir di Surabaya pada 13 Juli
1965 bagian lima bersaudara dari pasangan K.Ng.
H. Amir Arifin dan Hj. Dalichah. Ia memulai
pendidikan di SDN Tembaan I Surabaya (lulus
1977), Madrasah Diniyah K.H. Thohir Bakri di
Surabaya (1975-1981), SMP Pembina Jaya I
Surabaya (lulus 1981), STM Negeri 3 Surabaya

(lulus 1984), Pesantren Nurul Haq Surabaya (1981-1987), Sarjana
Muda Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya (lulus 1986),
Sarjana Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya (lulus 1988),
Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana IKIP Malang
(1992), Doktor Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana IKIP
Malang (1998).

Imron Arifin mengawali kerja sebagai asisten wartawan di Jawa
Pos (1984), pendiri dan manajer KOPMA FU IAIN SA Surabaya (1985-
1988); Guru Agama SMA Swasta (1987), Komisaris CV Duta Asri
Sarana di Surabaya (1986-1996), Kepala MI Jenderal Sudirman di Malang
(1998-2003), Konsultan Magistra Utama (1996-2012). Dosen Fakultas
Tarbiyah dan Kapuslit Universitas Islam Malang (1992-1997). Dosen
Administrasi Pendidikan IKIP Malang/Universitas Negeri Malang
(1998-sekarang), mengajar di Prodi Manajemen Pendidikan, Pascasarjana
Universitas Negeri Malang (2000-sekarang), Direktur Program
Pascasarjana Universitas Hasyim Asy’ari Jombang (2008-2012; 2012-2017)
Kaprodi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri
Malang (2011-2015), Kapus P3P LP2M Universitas Negeri Malang (2015-
2019). Koorprodi S2 PAUD FIP Universitas Negeri Malang (2019-2023).
Sejak Agustus 2019 diangkat sebagai Guru Besar Bidang Manajemen
Pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Pengalaman lain, sebagai pengurus Majelis Madrasah Terpadu
Jawa Timur (2000-2005); Konsultan DMAP Propinsi Jawa Timur (2001-
2003); Team leader of consultant YPPSB-PT.KPC Kaltim (2000-2004);
Pengurus Majelis Madrasah MIN Malang I (1997-2001; 2005-2009); Tim
konsultan UM untuk YSN-KPS Balikpapan (2003-2009); Konsultan tamu
di YPN Newmont Sumbawa (2005); Tim konsultan UM untuk UT
Kabupaten Lumajang (2004-2011); Tim Kunsultan UM untuk YPC
Chevron Riau (2005-2010); Tim Konsultan UM untuk SU Kota Pasuruan
(2008-2013); Tim Konsultan UM untuk Sekolah Model Bojonegoro
(2011-1015); Tim Konsultan UM untuk SD Unggulan Kota Pasuruan
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(2016); ia juga aktif di pusat sebagai Tim konsultan di Direktorat
PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud (2005-2012) dan sempat mempelajari
PAUD di Singapore (2009) dan PAUD di Monash University, Melbourne,
Australia (2010). Salah satu pendiri dan pengurus APMAPI (Asosiasi
Prodi Manajemen/Administrasi Pendidikan Indonesia) sebagai
Sekretrais Jenderal tahun 2013-sekarang. Salah satu pendiri dan pengurus
APAISI (Asosiasi Pascasarjana Agama Islam Swasta Indonesia) sebagai
Sekretaris Jenderal tahun 2014-sekarang. Ia juga aktif di bidang
keagamaan sebagai pendiri dan Sekjen LPAM (1996-2000; 2000-2004)
sebagai Katua LPAM (2004-2008; 2008-2012); Ketua takmir masjid
Tawakkal Malang (2003-2008; 2008-2015; 2015-2019; 2019-2024), ketua
Takmir masjid al-Waladush Sholih Malang (2012-2019), Pwmbina
Masjid Al-Waladush Sholih (2019-2023); Dewan Pengasuh Pesantren
Tarbiyatul Arifin Malang (2007-sekarang), Pengurus Dewan Masjid
Indonesia (DMI) Kota Malang (2017-2021).

Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: (1) Kegiatan
penelitian yang pernah dilakukan antara lain, Intensitas Remaja Masjid
Se Surabaya (1985), Pandangan Santri Tentang Ilmu Kesaktian Di
Pesantren Nurul Haq Surabaya (1996), Pandangan Teologis Pengikut
Dabus Pada Pesantren Nurul Haq Surabaya( 1988), Kepemimpinan Kyai
Pada Pengayaan Kitab-Kitab Islam Klasik Di Pondok Pesantren
Tebuireng Jombang (1992), Pengembangan Staf Di Perguruan Tinggi:
Studi Kasus STIE Malangkucecwara (1994), Manajemen Strategis Di
Perguruan Tinggi: Studi Kasus ITN Malang (1995), Darul Arqam:
Gerakan Mesianik Bangsa Melayu (1996), Kepemimpinan Kepala
Sekolah Pada Sekolah Berprestasi: Studi Multi Kasus MI Mambaul Ulum,
MIN Malang I dan SDN Ngaglik I Batu di Malang (1998). Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Dan Madrasah Di Kota
Malang (1999), Kisah Sukses Sekolah Dasar Binaan UNESCO Dalam
Menerapkan CLCC Atau SBM (2005), Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan
Masyarakat Dalam Pendidikan Anak: Kerja sama UNICEF Dan
Pemerintah Indonesia (2006 di Jawa Timur dan 2007 di Lombok, NTB),
Kepemimpinan Kepala PAUD Mengimplementasikan Pembelajaran
Sentra: Kasus PAUD Anak Saleh (2009). Strategi Kepala Sekolah
Menimplementasikan PAUD Unggulan Nasional: Studi Kasus PAUD
Anak Saleh (DIPA Lemlit UM, 2009); Islamic Crash Couse as a Leadership
Strategy of School Principal in Strengthening School Organisational
Culture (2016); Inovasi Pembelajaran dalam Penguatan Keterampilan
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Berfikir Tingkat Tinggi di Sekolah Dasar Laboratorium Universitas
Negeri Malang (2017). Transformational Leadership of a Madrasah Aliyah
Headmaster Case study on Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung
(2017). Leadership of ECE Principal in Growth Character Through Stifin
Method in Kindergarten (2017), dst.

Buku yang pernah ia tulis dan terbit, antara lain: (1) Dabus: Ilmu
Kekebalan dan Kesaktian dalam Tarekat Rifa’iyah: Kasus Pesantren
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