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RINGKASAN

META ANALISIS NEW CULTURE INTEGRATION PROCESS DALAM

ORGANISASI YANG SUKSES MELAKUKAN MERGER

(Pengujian Model New Culture Integration Process dalam Organisasi

yang Sukses Melakukan Merger)

Hasil penelitian tahun pertama yang dilakukan oleh peneliti (Supriyanto

dan Burhanuddin, 2017) 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 teoritis 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 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

sangat 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 trilyun US dollar
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(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 sarpras

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 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 Brad (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 dan Burhanuddin (2017) telah

menemukan model new culture integration process 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 teoritik maupun praktis yang terkait dengan kesuksesan

merger.

Permasalahan utamanya, model yang ditemukan dan dikembangkan oleh

Supriyanto dan Burhanuddin (2017) yaitu model new culture integration
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process 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 yang optimal. Berpijak dari uraian tersebut, jelas masih sangat diperlukan

penelitian pengembangan berupa pegujian model new culture integration process

dalam organisasi yang sukses melakukan merger. Melalui penelitian ini hasilnya

dapat dijadikan pijakan teoritis dan praktis bagi organisasi yang melakukan

merger.

Penelitian ini dilakukan bertahap selama tiga (3) tahun. Penelitian

Tahun I (2017), yaitu meta analisis new culture integration process dalam

organisasi yang sukses melakukan merger. Penelitian tersebut sudah

terlaksana dan menghasilkan sebuah model yang diperoleh dari berbagai hasil

penelitian terdahulu tentang integrasi budaya baru dalam organisasi merger. Oleh

karena itu, hasil refleksi merekomendasikan model yang dihasilkan sangat perlu

dikembangkan lebih lanjut agar menjadi terstandar pada tahun II (2018).

Sementara itu, Penelitian Tahun II (2018), yaitu berupa pengujian model new

culture integration process dalam organisasi yang sukses melakukan merger.

Kegiatannya terdiri atas: (1) uji publik naskah akademik model new culture

integration process 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 II inilah

yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan dukungan positif dari Kemenristek

Dikti, dukungan lainnya dari Universitas Negeri Malang (UM), dan dukungan
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dari organisasi yang sudah sukses melakukan merger. Penelitian Tahun III

(2019), yaitu strategi stakeholders dalam penerapan model new culture

integration process dalam organisasi yang akan melakukan merger.

Kegiatannya terdiri atas: (1) pengujian efektivitas dan efisiensi strategi model

new culture integration process 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.

Hasil penelitian tahun ke II menunjukkan sebagai berikut. Pertama, proses

pengujian model New Culture Integration Process (NCIP) di lakukan pada

beberapa organisasi yang sukses melakukan merger. Hasilnya menunjukkan

sebagian besar dari NCIP teoritis sudah sesuai dengan praktik di organisasi yang

sukses merger. Namun demikian, ada beberapa nilai-nilai baru yang ditemukan

pada Lembaga pendidikan, perbankan, dan organisasi, sehingga dapat

menyempurnakan model NCIP teoritis sebelumnya. Kedua, nilai-nilai tambahan

yang terkandung dalam model NCIP hasil pengujian antara lain: (a) dalam tahap

pra merger ditemukan adanya kebijakan dari penguasa, keinginan sinergi antara

berbagai pihak, melakukan kajian secara mendalam dan benchmarking kepada

organisasi yang lebih tinggi; (b) dalam tahap proses merger terdapat nilai budaya

baru seperti no delayed, no defect, dan nospecial payment, komitmen tinggi, dan

membangun kebersamaan dalam berbagai aktivitas; (c) dalam tahap post merger

terdapat nilai integrasi beragam budaya organisasi menjadi satu, menjunjung nilai-

nilai berbeda tetapi tetap satu, dan membangun citra organisasi, dan memberikan

apresiasi kepada setiap anggota yang berprestasi; dan (d) karakteristik integrasi
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budaya ditunjukkan dengan adanya kesatuan jiwa anggota, kepercayaan pimpinan

kepada bawahan dan bawahan kepada pimpinan, kedisiplinan tinggi,  pembinaan

staf untuk menjadi staf professional,  sistem yang sudah baku, variasi hukuman

dan sanksi yang diberlakukan oleh system yang baku,  membangun aktivitas

religius, pembinaan mental, pemimpin menunjukkan  keteladanan, disiplin tinggi,

dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.secara baik, mental pemimpin

dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan organisasi, dan selalu

berusaha menjaga eksistensi organisasi dengan menunjukkan kinerja terbaik.

Ketiga, hasil akhir pengujian  model diwujudkan dan dinamakan dengan model

NCIP Integrated dalam organisasi merger. Model NCIP integrated tersebut dapat

dijadikan acuan atau pedoman para pemimpin organisasi beserta stakeholders

yang sedang/akan melaksanakan merger.

Kata Kunci: pengujian model, Model NCIP integrated, merger.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

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 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 teoritis menjadi salah satu 

utama dalam kajian ilmu manajemen, khususnya manajemen perubahan 

organisasional. Organisasi yang melakukan merger seharusnya menjadi lebih 
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kuat dari sebelumnya. Hal ini didasarkan 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 trilyun US 

dollar (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 sarpras 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 mendaftar merger 

sejak 1 Januari 2018 (Jawa Pos 21 Oktober 2017).  
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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 teoritik maupun praktis yang terkait dengan kesuksesan 

merger. 

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 pegujian model NCIP dalam organisasi yang sukses melakukan merger. 

Melalui penelitian ini hasilnya dapat dijadikan pijakan teoritis 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 
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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. Kesemua 

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 teoritis maupun prektis,utamanya yang 

berkaitan dengan model  NCIP  di masa mendatang. 

 

B. Permasalahan yang akan Diteliti 

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 
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berkelanjutan. Penelitian pada tahun I (2017) sudah terlaksana dan 

menghasilkan sebuah model yang nantinya akan direkomendasikan serta 

dikembangkan pada penelitian pada tahun ke II (2018). 

Permasalahan penelitian padaTahun II (2018)secara umum dapat 

dirumusakan 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 padaTahun 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 

sebagaiberikut: (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 disain 

pemeliharaan institusionalisasi model akhir NCIP dalam organisasi yang 

sedang/akan melakukan merger? 
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C. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian tahun I terdapat beberapa permasalahan yang telah 

terjawab dan terungkapdengan diperolehnya sebuah model intergrasi 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 akademikmodel 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/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. 

 

D.  Urgensi (keutamaan) 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 
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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 teoritis dan praktis. 

Secara teoritis, 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 organisasiyaitu sebagai feed-back 

sekaligus pijakan pembuatan kebijakan,utamanya dalam membenahi praktik 

menyukseskan NCIP dalam praktik mergerpada aspek menjadi lebih baik,  (2) 

anggota organisasi yaitu sebagai feed-back sekaligus pedoman dalam 

mendukung dan melaksanakan praktik NCIP dalammergerorganisasi 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. 

 

E. Keterkaitan Penelitian dengan Bidang Unggulan PT 

Penelitian meta analisis NCIP dalam organisasi yang sukses 

melakukan mergersangat sesuai dengan Bidang Unggulan PT (RIP UM), 
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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. 

Rencana capaian tahunan penelitian sesuai luaran yang ditargetkan dan 

lamanya penelitian yang akan dilakukan terlihat pada Tabel 1.   

 

Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan  

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS1) TS+1 TS+2 TS+3 

1  Publikasi ilmiah2)  

Internasional  - Accepted 
(Proceding) 

Submitted (Q2) 

Accepted Accepted 

Nasional Terakreditasi  - Draft - - 

Nasional Tidak Terakreditasi - - - - 

2  

Pemakalah dalam 
temu  
ilmiah3)  

Internasional  - Draft Sudah 
Dilaksanakan 

Accepted 

Nasional  - - - - 

3  

Inivited speaker dalam 
temu ilmiah4)  

Internasional  - - - - 

Nasional  - - - - 

4  Visiting Lecturer5)  Internasional  - - - - 

5  
Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI)6)  

Paten  - - - - 

Paten sederhana  - - Terdaftar - 

Hak Cipta  - - - - 

Merek dagang  - - - - 

Rahasia dagang  - - - - 

Desain Produk Industri  - - - - 

Indikasi Geografis  - - - - 

Perlindungan Varietas 
Tanaman  

- - - - 

Perlindungan Topografi Sirkuit 
Terpadu  

- - - - 

6  Teknologi Tepat Guna7)  - - Penerapan - 

7  Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial8)   Draft Produk Produk 

8  Buku Ajar (ISBN)9)  - - - Produk 

9  Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)10) - - Skala 2 Skala 3 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

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 teoritis 

berdasarkan hasil-hasil penelitian kepada organisasi yang sudah (sebagai 
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feedback) maupun akan melakukan merger sebagai acuan dalam pelaksanaan 

merger yang sukses. 

 

A. Konsep Organisasi dan Orientasi 

 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 organisai 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 membantudan 

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 
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membantu masyarakat dan menggunakan uang hanya untuk kepentingan 

pengoperasioan 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 

kadangkala 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. 

 

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 teoritis,  maknamerger menunjuk pada bersatunya dua 

atau lebih organisasi yang ideal untuk menghasilkan sinergi usaha/aktivitas di 

antara anggota merger. Melalui merger diharapkandapat menciptakan nilai 

tambah baru secara berkelanjutan (sustainable value creation). Mereka yang 

merger bertumpu pada upaya peningkatan kinerja usaha secara bersama-sama. 
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Kiryanto (2002), Ratnawati & Dewi (2005) dalam Supriyanto (2017) 

memberikan notasi 1 plus 1 > 2, bukan 1 plus 1 hasilnya <2  sebagai hasil 

sinergi bisnis. Kesemuanya itu menunjuk 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 pascamerger 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 organsiasi dalam mempertahankan 

danmemperkuat eksistensinya memang telah digunakan oleh banyak 
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organisasi. Merger dalam beberapa tahun yang lalu telah dilakukan, 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 perpengaruh 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 di-merger. 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) menambakan 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 
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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 

asset/fisik saja yang dipertimbangkan, tetapi perlu menyiapkan aspek dari 

perilaku manusia di dalamnya, seperti culture integration.  

 

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 growthdilakukan dengan membuka peluang  

meningkatkan scope and leveragesecara simple sehingga organisasi berpotensi 

menjadi besar. Biasanya dengan meningkatkan liquidity and access to capital 

and broadens name or brand awareness in additional markets. Strategi ini 
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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 

integrationdan meningkatkan pencapaian market share. Melalui gaining entry 

into new markets dalam merger organisasi diharapkan dapat mempermudah 

proses pasar baru dan meminimkan resiko 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 organisasimerefleksikan nilai, 

kepercayaan, dan norma-norma perilaku pegawai dalamorganisasi 

untukmemberikan makna pada situasi yang mereka hadapi, dan dapat 
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mempengaruhi 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. 

Konklusi pengalaman East (2012:5) dan perlu diperhatikan oleh 

stakeholders merger organisasidinyatakan “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 

resiko-resiko khusus dan beragam tantangan dari analisis melalui integrasi 

dalam berbagai kesepakatan. Resiko dan beragam tantangan yang 

dimaksudkan menunjuk pada konsekwensi dari pertemuan dua organisasi atau 

lebih dengan letar belakang yang beragam biasanya tidak langsung semuanya 

integrated tetapi ada penyesuaian-penyesuaian satu sama lain. Ketika 

penyesuaian itulah terjadi resiko dan tantangan seperti budaya organisasi baru.  

Hal yang penting dalam merger antara lain harus memperhatikan 

kesesuaikan 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 
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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 menyesuaiakan diri 

dengan lingkungan baru dengan budaya baru. Semua itu merupakan sesuatu 

yang sangat positif untuk mewujudkan budaya baru yang 

 

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.  

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 
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memberikanvisi menjadi terealisasi; (3)  Analysis 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 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 kreasikembali.  

 

Table 2.1 The Seven Steps of Merger Excellence (Hill, Weiner & Weiner, 2008:1) 

Pre- 

Merger 

Cultural DNA (dioksiribonukleat) Due Diligence:  

Collaborating on an integration strategy Culture of Engagement framework 

Step I Involvement and Engagement:  

Dreaming the dream of the future New Identityformulation 

Step II Shared Vision:  

Expanding the vision from mine to ours and giving it life 

Step III Analysis:  

Evaluation of current reality in line with strategy 

Step IV Action:  

Cascading the process by creating ownership in the process 

Step V Implementation:  

Building and creating momentum 

Step VI Maintenance:  

Focusing direction and energy of corporate New Identity 

Step VII Renewal:  

Re-evaluation and re-creation 

REPEAT Step I 
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Tahapan tersebut dapat bersifat siklus dan siklus dapat diberikan feed-

back 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 memilikiperan 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 

kerjasangat 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 padalima asumsi dasar yaitu: 
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(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: 

 

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 performansiberkaitan 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 keluarankerja. 

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 
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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 manager untuk 

mengintegrasikan budaya secara sukses pada organisasi yang melaksanakan 

merger. Pedomannya terdiri atastiga 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. 

 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 
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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 menaikan 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.  
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Denison, Adkins & Guidroz (2011:103) juga telah mengilustrasikan 

proses untuk mengintegrasi budaya dalam merger dan akuisisi. Prosesnya dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. Berdasarkan gambar tersebut menunjukan bahwa 

proses integrasi budaya memerlukan beberapa tahapan. Tahapan tersebut mulai 

dari adanya strategi yang berkembang, yakni merger organisasi.  

 

Gambar 2.1 A Process for Cultural Integration in Mergers and Acquisitions 

(Denison, Adkins & Guidroz, 2011:103) 
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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 bukum 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  yaitupenelitian berjudul Meta Analisis NCIP 

dalam Organisasi yang Sukses Melakukan Merger (Tahun 2017), Pengujian 

Model NCIPpada Organisasi yang Sukses Melakukan Merger(2018), dan 

Strategi Stakeholders dalam Penerapan Model NCIP di Organisasi yang akan 

Melakukan Merger (2019). 
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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Road Map Penelitian 
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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 tahap pra merger berjalan dengan 

sukses, perlu dilakukan benchmarking, mengkaji aspek hokum 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. 

Hasil penelitian berupa temuan model integrasi budaya baru dalam 

organisasi yang sukses dalam melakukan merger ditandai dengan beberapa 

karakteristik utama di dalamnya. Katakteristik 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 terhadab organisasi. Hal yang menjadi perhatian, 

tidak hanya pada hasil akhir saja, tetapi tetap juga harus memperhatikan  

tahapan-tahapan sebelumnya (pra-selama-pasca merger). 
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Gambar 2.3 Temuan Model Teoritis NCIP dalam Organisasi yang Sukses 

Merger (Hasil Penelitian Tahun I-2017) 

 

 

Temuan model tersebut  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. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan  

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini yang dilaksanakan pada tahun 2018 

(tahap II) menggunakan rancangan penelitian pengembangan. Hal ini 

didasarkan pada model yang sudah dihasilkan akan dilakukan pengujian pada 

organisasi yang sudah sukses melakukan merger di Indonesia. Hasil penelitian 

yang sudah ada berupa model 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 
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untuk pengembangan dan penstandaran model akhir. Deskripsi langkah-

langkah pengembangannya dapat disajikan pada Gambar 3.1. 

 

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) forum group discussion dengan pemimpin 

lembaga dan beberapa karyawan untuk mendiskusikan dan mensinergikan 

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. 
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B. Instrumen Penelitian, Pengumpulan Data, dan Sasaran Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrument  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 

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 organsiasi 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 3.2.   
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen dan Pedoman Wawancara 

 

Variabel  Sub Variabel  Indikator 

NCIP dalam 

Organisasi 

yang sukses 

merger 

1.Tahap pra merger    

 

a.Melakukan benchmarking 

b. Kajian aspek hukum yang relevan 

c. Pengukuran diri organisasi (self evaluation) 

d. Pengambilan keputusan merger. 

2. Tahap selama 

merger   

a. Melakukan pengawasan 

b. Memiliki target 

c. Melakukan komunikasi optimal 

d.  menunjukkan komitmen tertulis 

e. Mewujudkankomitmen  optimal selama 

menjalankan merger 

3.Tahap pasca 

merger   

a. penanaman nilai-nilai internal. 

b. penanaman nilai eksternal. 

c. penanaman nilai secara sinergis. 

d. Mengoptimalkan peran pemimpin. 

e. Pemimpin menjaga organisasi tetap eksis. 

f. Pemimpin berkinerja optimal. 

g. Menunjukkan karakteristik budaya baru. 

h. Menunjukkan hasil-hasil merger yang sukses. 

4. Karakteristik 

model integrasi 

budaya baru 

dalam organisasi 

merger 

a. Ada rasa kepercayaan yang tinggi antara 

pemimpin dengan bawahan. 

b. Ada komunikasi multi arah antara pemimpin 

dengan bawahan dan sebaliknya. 

c. Komitmen antara pemimpin dan bawahan 

terhadap organisasi yang tinggi. 

b) Memperhatikan tahapan merger (pra-selama-

pasca merger). 

 

 

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 organsiasi. Daftar 

organisasi sebagai sasaran pengujian model penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Organisasi Sasaran Pengujian Model NCIP  

Organisasi 

Bidang 
Nama Organisasi Merger 

Sasaran 

Pengujian 
1

. 
P

en
d

id
ik

a
n

 

a. Sekolah Dasar Percobaan 2 Kota Malang 

Jalan Galunggung No. 1 Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun 

Kota Malang (Sekolah ini merupakan hasil regrouping  dari tiga 

Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Jalan Galunggung No. 1 

Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang, Sekolah 

Dasar Negeri tersebut, yaitu: (1) SD Negeri Pisang Candi I, Kepala 

Sekolah Ibu Sri Mulyati (2) SD Negeri Pisang Candi II Kepala 

Sekolah Bpk. Sudarto,dan (3) SD Negeri Pisang Candi III Kepala 

Sekolah Bp. Nasiman 

 

b. SMK Negeri 12 Surabaya 

Jl. Siwalankerto Permai No. 1 RT 4 RW 6 Kode Pos: 60236, 

Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya 

ProvinsiJatim, Indonesia (RegroupingSMK1-SMKN9, Jl 

Siwalankerto Permai No 1 surabaya & SMKI dengan nama SMSR 

(sekolah menengah seni rupa)- SMKN 11 Surabaya dalam satu 

komplek).  

 

Kepala 

sekolah, 

guru, dan 

tendik yang 

memahami 

regrouping/

merger 

sekolah. 

2
. 

P
er

b
a

n
k

a
n

 

a. Bank Mandiri (Bank Mandiri berdiri setelah adanya merger empat 

bank pemerintah, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), 

Bank Dagang Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), dan Bank 

Pembangunan Indonesia (Bapindo). Alamat Bank Mandiri KC 

Yogyakarta Sudirman Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 26 

Yogyakarta Telp. (0274) 557069, 586425 

 

b. PermataBank (dibentuk sebagai hasil merger dari 5 bank di bawah 

pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yakni 

PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, 

PT Bank Artamedia, dan PT Bank Patriot pada tahun 2002. Di tahun 

2004, Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk 

mengambil alih PermataBank dan memulai proses transformasi 

secara besar-besaran didalam organisasi. (Jl. P. Mangkubumi No. 

26-28,Yogyakarta 55232 DI Yogyakarta, Indonesia DI Yogyakarta 

Fax.(0274) 522397;  PermataBank, WTC II Jl. Jend. Sudirman Kav. 

29 - 31, Jakarta 12920 Telepon: +62 21 523 7788 Fax: +62 21 523 

7253. 

Catatan:  

Pihak Bank Permata belum memberikan informasi terkait pengujian 

model NCIP sampai dengan laporan penelitian ini dibuat dengan 

alasan tidak ada pihak yang berani memberikan jawaban atas 

pertanyaan peneliti.  

 

Pimpinan 

dan 

karyawan 

yang 

memahami 

merger 

bank 
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Organisasi 

Bidang 
Nama Organisasi Merger 

Sasaran 

Pengujian 

3
. 

P
er

u
sa

h
a

a
n

 
a. PT Trans Corporation (Trans TV & TRANS7).  

Merger Trans TV dengan Trans 7, keduanya telah telah menjadi 

televisi swasta nasional dibawah naungan PT Trans Corporation 

(sebelumnya bernama PT Para Inti Investindo). Alamat Jl. Kapten 

Tendean Kav 12-14 A Mampang Prapatan Mampang Prapatan 

Jakarta Selatan DKI Jakarta (021) 79177000,   

Catatan:  

Pihak PT Trans Corporation belum memberikan informasi terkait 

pengujian model NCIP sampai dengan laporan penelitian ini dibuat 

dengan alasan sangat sibuk dengan acara yang ada dan petugasnya 

sedang sakit sehingga tak dapat membantu penelitian ini.   

 

b. Lippo Karawaci Tbk PT Lippo Karawaci Tbk 

7 Boulevard Palem Raya #22-00 Menara MatahariLippo Karawaci 

Central, Tangerang 15811, Banten – Indonesia 

Pimpinan 

dan 

karyawan 

yang 

memahami 

merger di 

perusahaan. 

 

Selain menggunakan data primer, peneliti juga dapat memperoleh 

informasi berupa data sekunder dari hasil analisis dokumentasi yang dimiliki 

masing-masing lembaga, laporan hasil 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 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 
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interpretasinya dalam bentuk verbal. Pedoman interpretasi kesesuaian model 

menggunakan acuan pada Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4. Pedoman Interpretasi Kesesuaian Model 

 
Dimensi 

Kesesuaian 

Tahap 

Tingkat 

Kesesuaian (%) 

Tingkat Kesesuaian 

per Aspek 

Keputusan 

Tingkat Kesesuaian 

Total/Final 

1.  Pra merger   

 

0-20 

21-40 

41-60 

61-80 

81-100 

Sangat tidak sesuai 

Tidak sesuai 

Cukup Sesuai 

Sesuai 

Sangat Sesuai 

1. Model sangat tidak 

sesuai jika tingkat 

kesesuaiannya berada 

pada nilai 0-20%. 

2. Model tidak sesuaijika 

tingkat kesesuaiannya 

berada pada nilai 21-

40%. 

3. Model cukup 

Sesuaijika tingkat 

kesesuaiannya berada 

pada nilai 41-60%. 

4. Model sesuaijika 

tingkat kesesuaiannya 

berada pada nilai 61-

80%. 

5. Model sangat 

sesuaijika tingkat 

kesesuaiannya berada 

pada nilai 81-100%. 

2.  Selama 

Merger  

0-20 

21-40 

41-60 

61-80 

81-100 

Sangat tidak sesuai 

Tidak sesuai 

Cukup Sesuai 

Sesuai 

Sangat Sesuai 

3.  Pasca 

Merger  

0-20 

21-40 

41-60 

61-80 

81-100 

Sangat tidak sesuai 

Tidak sesuai 

Cukup Sesuai 

Sesuai 

Sangat Sesuai 

4. Karakteristik 

model 

integrasi 

budaya baru  

0-20 

21-40 

41-60 

61-80 

81-100 

Sangat tidak sesuai 

Tidak sesuai 

Cukup Sesuai 

Sesuai 

Sangat Sesuai 

 

Berdasarkan acuan pada Tabel 3.4 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 
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model dapat digunakan dengan sedikit penyempurnaan, dan (5) jika 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. 

 

D. Tahapan Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Masing-

masing tahapan dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

Kegiatan Peneliti Sebelumnya 

Menghasilkan Buku Manajemen Perubahan Berbasis Benchmarking 

Melakukan penelitian Total Quality Management 

Artikel Strategi Pemimpin dalam Membangun Multikultural dalam Organisasi 

Penelitian Tahun 2017  

Meta Analisis NCIP pada Organisasi yang Sukses Melakukan Merger 

NCIP of Successful Educational Organizations in Merger 

Comprehension, Attitudes, Obstacles, and Endeavors of University Students 

Dealing with Scientific Paper Publication as a Passing Requirement 

Leader’s Strategy In Building Organizational Commitment 

The Readiness Of Institution, Supporting and Inhibiting Factors As Well As 

Strategy In Enhancing The Quality Of Students’ Scientific Wor Publication 

The Influence of Organizational Change (Bank Merger) on Employee’s Attitude 

Response 

Implementation of School-Based Management Program in Public Elementary 

School 

 

 
Penelitian Tahun 2018 

Judul/Kegiatan Luaran 

PengujianModel NCIPpada Organisasi 

yang Sukses Melakukan Merger 

Hasil PengujianModel NCIPpada 

Organisasi yang Sukses Melakukan 

Merger 

Kegiatannya terdiri atas:  

1. Uji publik naskah akademikmodel NCIP 

dalam organisasi yang sukses melakukan 

merger;   

 

1. Hasil uji publik naskah 

akademikmodel NCIPpada organisasi 

yang sukses melakukan merger;   
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Penelitian Tahun 2018 

Judul/Kegiatan Luaran 

2. Revisi model NCIP dalam organisasi 

yang sukses melakukan merger; dan  

2. Perumusan revisi naskah akadamik 

model NCIP dalam organisasi yang 

sukses melakukan merger; dan  

3. Penyusunan laporan dan publikasi artikel 

hasil penelitian.  

3. Laporan dan Publikasi artikel hasil 

penelitian pada jurnal. 

 

 

 
Penelitian Tahun 2019 

Judul/Kegiatan Luaran 

Strategi Stakeholders dalam Penerapan 

Model NCIP dalam Organisasi yang 

akan Melakukan Merger 

Ragam StrategiStakeholders 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;   

Kegiatannya terdiri atas:  

1. Laporan Pengujian efektivitas dan 

efisiensi strategi model NCIP dalam 

organisasi yang akan melakukan 

merger;   

2. Diseminasi hasil penelitian melalui 

seminar dan publikasi pada stakeholder 

organisasi yang akan melakukan 

merger; dan  

2. Laporan hasil diseminasi  penelitian 

melalui seminar dan publikasi pada 

stakeholder organisasi yang akan 

melakukan merger; dan  

3. Penyusunan laporan dan artikel 

penelitian. 

3. Laporan dan publikasi artikel 

penelitian. 

 
Keluaran Final: Laporan Hasil & Artikel Penelitian    

Organisasi Sukses Melakukan Merger 

Kunci Integrasi Budaya Organisasi Baru Sebelum, Selama Proses, dan Setelah Merger   

 
Gambar 3.2 Tahapan Penelitian secara Keseluruhan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

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. 

  

B. Hasil Pengujian Model 

 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 diuraian sebagai berikut. 

 

1.  Hasil Pengujian Model NCIP di Lembaga Pendidikan 

  Hasil pengujian tingkat kesesuaian antara model NCIP dengan organissi 

yang sukses melakukan merger di lembaga pendidikan  secara ringkas  dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Pengujian Kesesuaian Model Konseptual NCIP di Lembaga 

Pendidikan   
 

Dimensi 

Kesesuaian 

Tahap 

  Kesesuaian Model Konseptual 

NCIP di Lembaga Pendidikan (%) 
Rata-rata 

Kesesuai

an (%)  

Tingkat 

Kesesuaian 

Keputusan 

Tingkat 

Kesesuaian 

Total (%) 
SDN Percobaan 

2 Kota Malang 

SMKN 12 Kota 

Surabaya 

1. Pra Merger   

 
72,50  59,21 65,855 Sesuai  

56,90 

(kategori 

cukup 

sesuai) 

2. Selama 

Merger  
52,00  52,63 52,315 

Cukup 

Sesuai 

3.  Pasca 

Merger  
70,62 46,05 58,335 

Cukup 

Sesuai 

4. Karakteristik  

Integrasi 

Budaya Baru 

57,50  44,73 51,115 
Cukup 

Sesuai 

 

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 

kemudia 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 organissi 

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. 
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Penyempurnaannya ada di bagian pra merger, yaitu alasan atau 

dasardilakukannya merger, yaituadanya kebijakan pemerintah (dinas 

pendidikan dan kebudayaan) yang bertumpu pada azas 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” (penegakkan disiplin untuk semua), 
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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 penggabungan atau regrouping sekolah.Sekolah tersebut 

mengalami dua kali regrouping. Pertama, berdasarkan berlakumya 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 tersebutkarena 

pertimbangan efektifitas dan efisiensi sarana dan prasarana yang ada  dalam 
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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 persuasive dan individual dalam 

menyelesaikan permaslahan 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 timetidak 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 keberadaanya 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 

(orangtua, 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 nilaiatau aspek: (1) kebijakan 

pemerintah melalui surat keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan 

provinsi dan walikota tentang penetapan sekolah yang dimergeruntuk 

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 prestasidan 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. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hasil pengujian model NCIP

dalam organisasi bidang pendidikan pada Gambar 4.1.

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 & efektifitas 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
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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 yg dihasilkan, 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. 

 

2. Hasil Pengujian Model NCIP di Lembaga Perbankan 

Hasil pengujian tingkat kesesuaian antara model NCIP dengan organissi 

yang sukses melakukan merger dilembaga perbankan secara ringkas  dapat 

dilihat pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Pengujian Kesesuaian Model NCIP di Lembaga Perbankan yang 

Sukses Melakukan Merger 
 

Dimensi 

Kesesuaian Tahap 

Hasil Pengujian  

Kesesuaian Model 

NCIP (%) 

Rata-rata 

Kesesuaian 

(%) 

Tingkat 

Kesesuaian 

Keputusan 

Tingkat 

Kesesuaian 

Total (%) 
Bank 

Mandiri 

Bank 

Permata 

1. Pra Merger 

 

47,20   Cukup 

Sesuai 

47,49 

(kategori 

cukup 

sesuai) 
2. Selama Merger 45,55   Cukup 

Sesuai 

3. Pasca Merger 47,22   Cukup 

Sesuai 

4. Karakteristik  

Integrasi 

Budaya Baru 

50,00   Cukup 

Sesuai 
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Catatan: Bank Permata belum memberikan data sampai dengan saat ini dengan alasan tidak 

ada yang berani memberikan data penelitia. Peneliti sudah berupaya semaksimal 

mungkin, tetapi sampai dengan saat laporan penelitian ini dibuat, pihak bank belum 

memberikan jawaban seperti dijanjikan (diemailkan). 

 

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 

Mandiri (Business Support Manager: Ibnu Pramono dan Rey) pada tanggal 12 

Juli 2018, jam 14.00-16.00 WIB, di Bank Mandiri Area Yogyakarta Bank yang 

melakukan merger diperoleh gambaran umum merger sebagai berikut. 

Secara historis dapat diketahui bahwa Bank Mandiri 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 marger sudah dicanangkan. 

Proses mergerdalam 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 kepangakatan, sistem promosi, 

sistem rekrutmen pegawai, dan sistem penggjihan/penghargaan. 
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 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 demerger. 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 

memaduklannya dengan sistem baru, setelah merger, (4) masalah lain dari aspek 

sistem penggajihan 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 orgnisasi asal sebelum 

demerger, (7) masing-masing karyawan membawa pengaruh lingkungan asal 

(gaji variatif dari bank sebelumnya dan Bank Mandiri menciptakan system 

penggajiahan/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 asset ( fisik berupa property maupun 

SDM, semua aset ini harus disatukan). 

Beberapa persoalan sekaligus menjadi tantangan dalam proses 

merger antara lain: (1) keempat bank yang demerger sebelumnya dalam konsiri 

sakit sebelum merger, (2) segmen businessnya merupakan pertimbangan 

pemerintah (keuangan) untuk mengambil keputusan merger, (3) peran 
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pemimpin untuk sebuah bank commersial 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 tersediri 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 dnilai 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.  

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 mandiri secara professional.Peran kepemimpinan 
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Bank Mandiri 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, apakan 

mengikuti pensiun dini. pengungaran 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 

Mandiri.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) melakuan transformasi ranah bank untuk melayani, (5) melakukan 

traning-training  utrnuk tingkat leader, corporate leadership, hingga manajer 

lini, (5) pimpinan turun ke semua lini, bahkan sampai dengan office boy. 

Strategi dan pendekatan kepemimpinan dalampelaksanaan merger 

bank mandiri 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 

sesame rekan kerja, terhadap sistem, dan nasabah. Sangsi-sagsi kedisiplinan 

apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan kerja. Semua dilaksanakan 

berdasarkan kode etik. 
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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-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 pimpinannnya, pasti ada sesuatu yang 

perlu disempurkanan, terutama mengenai hubungan/komunikasi pimpinan 

dengan bawahan. Hal yang sagat 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. Kesemua prinsip tersebut tentu dipahami maknanya dan sangat 

familierdi kalangan semua anggota, sehingga mudah dalam pelaksanaan. 
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 Aspirasi itu perlu terus dibangun terutama untuk mendorong 

terwujudnya peningkatan kondisi bank menjadi yang terbaik di Indonesia, atau 

bahkan menjadi bank yanmg 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-

banklain di tingkat internasionalyang terus berlangsung. Utamanya, persaingan 

dengan bank-bank di level Asia, misalnya di bidang teknologidan 

keamanan.Satu-satunyamerger yang suskses di dunia adalah bank mandiri. 

Pembinaan staf menjadi bagian yang terus dilakukan Bank 

Mandiri.Salah satu fokus pembinaan anggota adalah pembinaan disiplin 

anggota. Sanksi-sanksi diberikan sesuaidengan permasalahan atau kasus yang 

dihadapi anggota. Tindakan pertama yang diterapkan dalam menangani 

permasalahan disiplin ini adalah memberikan teguran langsung kepada anggota, 

jika yang bersangkutan 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 

kebiajakan yang dibangun. Dukungan untuk dapat membangun ini perlu 

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan religious. Di samping itu ada klub-klub 
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yang dikembangkan di Bank ini. Kegiatan-kegiatan ini difasilitasi dan didanai 

oleh pihak bank. Dukunghan ini bias berupa peralatan dan anggaran, dan 

sebagai esktra krukuler 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 

kegiaan dan pembiasaan rutin di Bank Mandiri.Beberapa hal yang dicapai 

hingga saat ini berupa  antara lain: bank Mandiri sudah leasing, melepas 

kepemilikan modal ke publik, 49% baik untuk pemodal asing maupun private. 

Kunci sukses Bank Mandiri pada Leadership. Leader melakukan 

mekanisme transformasi dengan mensinergikan 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 Mandiri ibarat satu kapal, maka harus sampai tujuan dan kapal 

harus dijaga dan diselamatkan jangan sampai karam tenggelam”, apa 
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budayanya, kemana arahnya, mau kemana, 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.  

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 sarikat 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 beragaman Kristen. Ini 

merupakan spiritual motivation. Juga ada Sport Club, seperti bulu tangkis, 

tenes, dan pada tiap cabang bank kegiatan bervariatif. Pada kegiatan sosial juga 

ada bhakti sosial, sunatan massal, semua ini dianggap sebagai “intangible 

asset”, sehingga tercapai dua commitment yakni capaian target dan sinergi. 
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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 usul;an 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 HongKong Bank dan UOB 

Bank. Hal yang penting dan diperhatikan berupa “keamanan, layanan prima, 

dan teknologi, seperti ATM Link.  Motto Bank Mandiri 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 

merespon sesuai dengan rencana penelitian. Alasan utamanya, tidak ada yang 
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berani menjadi nara sumber atau informan yang representative untuk merespon 

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 professional; (2) disiplin 

anggota di setiap lini, (3) sistem yang sudah baku dan ajeg, (4)variasi 

hukuman dan sanksi yang diberlakukan oleh system 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 4.2 Hasil Temuan Model NCIP dalam Bidang Perbankan yang 

Sukses Merger 

 

 

3. Pengujian Model NCIP di Perusahaan yang Sukses Melakukan Merger 

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 

mempengaruhi kehidupan melalui pengembangan terencana kota mandiri yang 

berkelanjutan dalam lingkungan hijau dan kelas infrastruktur fisik dan sosial 

pertama. Selama lebih dari satu dekade, Perusahaan telah membuktikan dirinya 
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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 begrgerak di bidang perbankan. Dalam 

perkembangannya perusahaan ini telah bertumbuh pesat dan membawahi 

sejumlah perusahaan yang bergerak di bebrabagai bidang meliputi urusan 

kehidupan sampai dengan urusan kematian. Usaha-usaha tersebut anatara lain: 

perbankan, property, pendidikan, rumah sakit, apartment, perumahan, dan 

pemakaman. Untuk meningkatkan sinergitas dan memperbesar posisi 

perusahaan-perusahaan itu, maka diperlukan tindakan perubahan organisatoris, 
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yakni dengan mekakukan proses mergrer bagi organisasi-organisasi perusahaan 

kecil. Merger di si sini dimaksudkan mengabungkan perusasahaan-perusahaan 

kecil tersebut ke dalam sebuah wadah orgabnisasi 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 

organinasi, maka keberagaman tersbut dikahawatirkan mempengaruhi 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 perusaan 

yang lebih tinggi. Tindakan besar ini tentu saja diyakini dan diprediksi akan 

mampu membawa perusahaan kea rah 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 
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kualitas ketenagaan yang ada/ hal ini juga dapat menjadi kendala ketika mereka 

harus bekerja di kingkungan perusahaan yang telah dimerger. 

Strategi untuk peningkatan kinerja perusahaan pasca merger dilakukan 

dengan menekankan perlunya membangun standar ketenagaan dalam 

menopang perusahaan yang semakin besar pascar merger. Mereka harus 

memenuhi standard kompetensi yang ditetapkan perusahaan. Jika seorang 

karyawan tidak memenuhi standard kinerja yang ditetapkan, maka mereka 

harus out dari perusahaan. Salah satu standard yang ditentukan adalah bahwa 

karyawan harus memiliki kemampuan bekerja seca disiplin, berdedikasi tinggi, 

jujur, berkeribadian, kemampuan berhadapan atau berhbungan dengan clien 

(pelanggan), dan komunikasi. Perusahaanh Lippo memamandang kemampuan-

kemampuan tersebut sangat diperlukan dalam mendukung kemajukan 

perusahaan ke depan, terutama dalammeraih keuntungan dan tingkat 

produktivitas tinggi perusahaan. Apabila mereka tidak bias bekerja di 

berdasarkan tandard 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 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 
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perusahaan dalamn menyikapi perkembangan perilaku dan kinerja para 

karyawan sangat didukung oleh standard baku yang sudah lama diterapkan 

diperusahaan 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 mmatuhi 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 dikatan setiap pekan pasti ada pertemuan-

pertemuan. Begitu juga dengan pihak anggota bawahan, mereka selalu 

dikordinasikan 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 mejamin program atau usaha-usaha yang yang 

telah dilaksanakan dapat mebncapai hasil sesuai target waktu dan keuntungan 

laiun yang ditetapkan perusahaan. Selain itu, feed back atau balikan dapat 

diperoleh guna melakukan tindakan-tindakan perubahan, penyesuaian, dan 
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perbaikan-perbaikan strategi pencapaian kinerja yang lebih tinggi atau 

menguntungkan.   

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 dalak membangun budaya mutu perusahaan. Oleh sebab itu, di 

samping harus memikliki kemampuan lebih dalam memimpin bawahan, 

pemimpin juhaga 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 utnukprestasi. Bagi mereka yang tidak bidsa bekerja 

dengan baik, akan terseleksi secara alamiah, atau istilah lainnya tersingkir oleh 

seleksi alam. Dan pihak perusahaan akan menggantinya dengan tenagan 

lainnya. Lippo tidak pernah mengharapkan tenaga atau tidak membutuhkan 

tenaga tersebut, terutama terhadap nmereka yang memang memilih kelyuar dari 

perusahaan, Lippo tidak pernah melarangnya, karena perusahan otomatis  tidak 

membutuhkanya.  

 Berdasarkan uraian tersebut, hasil pengujian model NCIP dalam 

perusahaan yang sukses merger dapat disajikanpada Gambar 4.3. Berdasarkan 

Gambar 4.3 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) 
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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) penyatuanya 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3  Hasil Pengujian Model NCIP dalam Perusahaan yang Sukses 
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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 organisasi, (4) selalu berusaha menjaga 

eksistensi perusahaan dengan menunjukkan kinerja terbaik dari para anggota. 

 

4. Hasil Integrasi Pengujian Model NCIP dalam Organisasi yang Sukses 

Merger 

 

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 4.4. 

Nilai-nilai baru utama yang dimaksudkan dapat diuraikan sebagai 

berikut. Nilai-nilai yang dimaksudkan dalam Model NCIP pada bidang 
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pendidikan pada: (1)  tahap pra  merger, berupa:  kebijakan pemda, studi 

kelayakan, penyiapan institusi baru, pensinergikan 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 pembinaan staf professional, 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-
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merger berupa standar ketenagaan, disiplin, dedikasi tinggi, jujur, 

berkepribadian, kemampuan berhubungan dengan client, komunikasi, 

directions, lporan 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 4.4 Hasil Pengujian Model dan Temuan Aspek Baru   

T
ah

ap
an

 

M
er

g
er

 

Model Diuji 

Bidang Organisasi 

Pendidikan Perbankan Perusahaan 

P
re

 M
er

g
er

 

1.Benchmarking 
2. Laws Review 
3. Self 

Assesment 
4. Internal & 

external 
values 

 
 
 

1.  Kebijakan 
Pemda (Efisiensi 
& Efektifitas 
SDM & Non 
SDM karena 
berdekatan dan 
rumpun 
ilmu/jurusan) 

2.  Studi kelayakan 
3.  Penyiapan 

semua 
komponen 
menjadi satu 
nama lembaga 
baru 

4.  Lokasi 
organisasi masih 
dalam satu area 

5.  Keseragaman 
ranah/jurusan 
dalam bidang 
seni 

  

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 

  

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.  
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T
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er

 
Model Diuji 

Bidang Organisasi 

Pendidikan Perbankan Perusahaan 

D
u

ri
n

g
 M

er
g

er
 

1. Controlling 
2. Targets 
3. Communicati

on 
4. Commitment 
5. Internal & 

external 
values 

 
 

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 

1.. Melakukan 
komunikasi melalui 
berbagai aktivitas 
formal dan 
informal. 

2. Membangun 
kebersamaan 
anggota  

1. Penyatuan visi & misi 
organisasi. 

2. Diwujudkan  ketika 
perusahaan yang 
terpisah secara 
organisatoris menjadi 
terintegrasi . 

3. Penyatua ke wadah 
perusahaan besar 
untuk memayungi 
eksistensi 
perusahaan kecil. 

4. Memadukan 
segenap potensi, 
sehingga semua 
kekuatan yang 
dimiliki bisa sinergis   
mengembangkan 
perusahaan baru 
yang lebih besar. 

  

P
o

st
 m

er
g

er
 

1. Internal & 
external 
values 

2. Leader roles 
3. New Culture 

Caracteristic 
4. Succesful 

merger 

1.Pencitraan 
sekolah melalui 
prestasi yg 
dihasilkan, baik 
secara 
akademik 
maupun non 
akademik. 

2. Penggunaan 
media masa 
sebagai media 

3. Apresiasi 
stakeholder 
terhadap 
sekolah. 

 1. Membuat pakta 
komitmen 
bersama. 

2.  Penggunaan 
prinsip    no 
delay,   no defect, 
dan   no special 
payment.  

3. Membangun 
organisasi  

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. 
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Model Diuji 

Bidang Organisasi 

Pendidikan Perbankan Perusahaan 
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u
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g
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ti
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g
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1. Leader and 
follower trust 

2. Leader and 
follower multi 
ways 
communicatio
n 

3. Leader and 
follower 
commitment 

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 
  

1. Pembinaan staf 
untuk menjadi staf 
professional. 

2. Disiplin anggota di 
setiap lini. 

3. System yang 
sudah baku dan 
ajeg. 

4. Variasi hukuman 
dan sanksi yang 
diberlakukan oleh 
system yang baku. 

5. Membangun 
kegiatan-kegiatan 
religius. 

6. Pendanaan 
kegiatan anggota 
dari pihak bank 
yang semakin baik. 

7. Pembinaan mental 
di setiap lini terus 
menerus 
digalakkan. 

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 & 
tantangan organisasi. 

4. Selalu berusaha 
menjaga eksistensi 
perusahaan dengan 
menunjukkan kinerja 
terbaik dari para 
anggotanya. 

 

   

Berdasarkan hasil integrasi pengujian model yang disajikan dalam 

bentuk tabel matrik,   model NCIP dalam organisasi yang sukses merger yang 

sudah disempurnakan dan terintegrasi dapat dilihat pada Gambar 4.4.  

Berdasarkan Gambar 4.4 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.   
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Gambar 4.4 Model NCIP Integrated dalam Organisasi Merger 
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Setiap tahapan mengandung berbagai nilai, aktivitas, dan prinsip yang 

dapat dijadikan acuan ketika melaksanakan merger organisasi. 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 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 professional, (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 stakeholders, 

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 
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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 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 periodic untuk 
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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. 

 

B. Pembahasan 

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   
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pendidikan, perusahaan,  perbankan, dan Model NCIP integrated dalam 

organisasi yang sukses melaksanakan merger. 

 

1. 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 penyempurna meliputi: (1) 

dalam tahap pra merger, yaitu: (a) kebijakan pemda (efisiensi & efektifitas 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 yg 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 

(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. 
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Kesemua hal tersebut, tidak lepas dari proses integrasi budaya yang 

memang memerlukan pemahaman yang sama. Hal ini sejalan dengan   

Budiprasetyo (2006) bahwa integrasi melalui pemahaman budaya 

mempengaruhi 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 efektifitas 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 stress 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 
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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 pemangku kepentingan lain dalam memanfaatkan 

kesempatan merger.  Penggabungan memerlukan waktu dan menuntut 

pertimbangan yaitu adanya sumebr 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 cultural 

menjadi bentuk kerangka merger untuk membangun pusat pemerintahan pasca 
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merger. Komunikasi aktual dua arah harus saling terjadi untuk proses interaksi 

multi tahap dalam membangun komitmen. 

 

2. 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 

mergermelakukan;(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 professional, (b) disiplin anggota di setiap lini, (c) sistem 

yang sudah baku dan ajeg, (d) variasi hukuman dan sanksi yang diberlakukan 

oleh system yang baku, (e) membangun kegiatan-kegiatan religius, (f) 

pendanaan  kegiatan anggota dari pihak bank yang semakin baik, dan (7) 

pembinaan mental di setiap lini. 
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Proses integrasi budaya pada organisasi yang berhasil melakukan 

merger dibuktikan dengan beberapa penelitian bidang perbankan.  Supriyanto 

(2008) menegaskan bahwa integrasi budaya kerja mempengaruhi 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 adanyakeuangan perbankan menurun setelah 

merger. Sementara yang sukses, Triatmadja (2001) menyatakan bahwa proses 

merger yang dilakukanditunjukkan dengan adanya lima faktor yang saling 

mempengaruhi 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 
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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 suksesditunjukkan dengan adanya kondisi bank lebih baik sesudah 
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proses mergerdengan 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 handal (Elviandi, 2005),  proses 

merger dikatakan sukses jika peraturan perundangan yang mengatur tentang 

merger didalam 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 akuisis, dan aspek aset (PPAP), 

selisih bunga (NIM), dan profitabilitas (ROA) mengalami perbedaan sebelum 

dan sesudah M&A (Oktaviyani, 2015).  

 

3. Model NCIP di Perusahaan 

Pengujian model NCIP di Perusahaan menunjukkan secara umum telah 

sesuai hal-hal yang terjadi dilapangan. Beberapa hal yang perlu ditonjolkan 

untuk menyempurnakan model yang ada ditandai adanya membangun sinergi 
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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 (takovers) secara dominan dipengaruhi oleh 

motif-motif defensip dan manajerial seperti upaya perluasan target perusahaan. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, memang   gelombang merger komibinasi 

atau total cenderung diakibatkan kondisi waktu pasar atau implikasi dari 

goncangan-goncangan 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) berbada hasilnya yang menunjukkan proses 
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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 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) meger 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 akuisis ini bermanfaat bagi 

manajemen puncak dan praktisi untuk merancang integrasi budaya baru pada 

perusahaan dalam tingkat mikro maupun makro pada pertumbuhna ekonomi. 
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(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 menganalisa 

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 kharismatik 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 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 
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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 

abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman merjer dan akuisisi 

menunjukkan yang tidak signifikan”. Zulkarnain (2011) memaparkan bahwa 

“proses merger yang dilakukan sukses, jika hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya mengunakan 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 signifkan 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 
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didukung adanya pengembangan organisasi dengan sumber daya manusia yang 

handal dan manajemen yang baik dalam menerapkan undang-undang tersebut. 

Proses integrasi budaya pada organisasi yang berhasil melakukan 

merger dibuktikan juga dengan pernyataan bahwa intergrasi 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 investor domestik 

mendorong pergerakkan harga, yang berarti ada asimetri 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 bahwaproses 

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 disetiap 

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 (Łupina-Wegener, 2012), dan proses merger dikatakan 

berhasil jika teknologi jaringan sosial dapat dimanfaatkan dengan baik, hal 
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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 

akluturasi 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) bahwaproses 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.  Łupina-

Wegener, et. al (2015) menegaskan pula bahwa proses merger dikatakan 

berhasil jika identitas organisasi dapat diperoleh dengan mempertimbangkan 

peran kelompok yang berada diluar maupun didalam 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 
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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 bahwakekuatan pondasi 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 melaksanka, 

terlebih dijadikan tolak ukur sebagai kontrol keberhasilan dalam acuan 

peraturan UE, Friedman (2016) menyebutkan bahwakomunikasi yang nyaman 

akan mampu mendorong suatu organisasi untuk terus berkembang sehinggga 

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 oleh adanya kejelasan petunjuk atau arah bagaimana asset-aset hasil 

merger itu dapat dipergunakan untuk memperkuat perusahaan ke depan, 
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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 peneli 

cenderung memberikan penjelasan secara sepotong-sepotong. 

Penelitian oleh Rossi & Volpin (2003) menyebutkan bahwa dorongan 

pembelian sahah 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 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 mempengaruhi kinerja organisasi. Alvesson & 

Speningsson (2016) memperoleh hasil bahwa para manajer sering meniru 

kecenderungan berbagai organisasi, dan memberikan janji tetapi 

mengesampingkan kompleksitas kehidupan nyata, akibatknya memperumit 

usaha-usaha nyata untuk menggunakan idea-idea 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 

mmepertimbangkan aspek efisiensi ke depan, terutama dalam menamkan modal 

yang dimiliki  perusahaan dan Marks (2003) menyebutkan bahwapara manajer 

perlu mengenal kondisi budaya kerja yang ada, dan selanjutnya berusaha 
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mengembangkan budaya baru da;lam mengantisipasi perubahan-perubahan 

perilaku kerja yang muncul pasca merger. 

Sutelaand & Cai (2016) menjabarkan faktor-faktor yang memungkinkan 

mempengaruhi keberhasilan merger dianataranya: (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 tranformasi 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 keungan, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara kinerja keuangan setelah dan sebelum M&A pada penelitian ini. Hasil 

aktualnya menunjukkan bahwa sebagian besar tidak terjadi peningkatan yang 
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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 penelitian 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 sesudaj melakukan merger dan akuisisi dibandingkan dengan 

sebelum melakukan M&A. Kesimpulan yang didapat oleh Fahlevi (2013) 

bahwa ada indikasi perbedaan respon pasar sebelum dan sesudah M&A. 

Penelitian lain terkait integrasi budaya pasca merger dari Ovseiko, 

Melham, Fowler, dan Buchan (2017) bahwa budaya organisasi mempengaruhi  

keberhasilan integrasi pasca merger dan kolaborasi akademis klinis. Budaya dua 

warisan dari organisasi yang berbeda tersebut terutama dalam hal perubahan 
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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  mempengaruhi 

perputaran individu, konflik interpersonal, dan komunikasi organisasi; (b) 

kurangnya integrasi budaya menurunkan kinerja keuangan pasca merger; (c) 

integrasi budaya dipengaruhi oleh struktur jarungan di dalam dan di antara 

penggabungan perusahaan. Stinchcomb dan Ordaz (2007) mendukungnya 

dengan pernyataan 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 literature 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 mempengaruhi keberhasilan 

tersebut. Pemangku kepentingan yang berkontribusi, menurut Kroon (2015) 

bahasa juga turut mempengaruhi kemampuan individu untuk memberikan 

makna pada perubahan keadaan. Bahasa berpengaruh pada kondisi sosial untuk 
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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 

diantaranya 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 federal ke kesatuan juga turut berpengaruh terhadap keberhasilan merger. 

 

4. 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 teoritik dan empiric di lapangan, dan dapat diimplementasikan   

pada organisasi yang sedang maupun yang akan melakukan merger sebagai 

strategi meningkatkan nilai lebih.  
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 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 

berkenjutan, secara sistemik dan sistematis. Namun demikian, jika hal tersebut 

tidak dapat dilakukan secara gradual, dapat memulai dari aspek yang 

memungkinkan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

1. Proses pengujian model New Culture Integration Process (NCIP) di 

lakukan pada beberapa organisasi yang sukses melakukan merger. 

Hasilnya menunjukkan sebagian besar dari NCIP teoritis sudah sesuai 

dengan praktik di organisasi yang sukses merger.  Namun demikian, ada 

beberapa nilai-nilai baru yang ditemukan pada Lembaga pendidikan, 

perbankan, dan organisasi, sehingga dapat menyempurnakan model NCIP 

teoritis sebelumnya.  

2. Nilai-nilai tambahan yang terkandung dalam model NCIP hasil pengujian 

antara lain: (a) dalam tahap pra merger ditemukan adanya kebijakan dari 

penguasa, keinginan sinergi antara berbagai pihak, melakukan kajian 

secara mendalam dan benchmarking kepada organisasi yang lebih tinggi; 

(b) dalam tahap proses merger terdapat nilai budaya baru seperti no 

delayed, no defect, dan nospecial payment, komitmen tinggi, dan 

membangun kebersamaan dalam berbagai aktivitas; (c) dalam tahap post 

merger terdapat nilai integrasi beragam budaya organisasi menjadi satu, 

menjunjung nilai-nilai berbeda tetapi tetap satu, dan membangun citra 

organisasi, dan memberikan apresiasi kepada setiap anggota yang 

berprestasi; dan (d) karakteristik integrasi budaya ditunjukkan dengan 

adanya kesatuan jiwa anggota, kepercayaan pimpinan kepada bawahan 

dan bawahan kepada pimpinan, kedisiplinan tinggi,  pembinaan staf untuk 
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menjadi staf professional,  sistem yang sudah baku, variasi hukuman dan 

sanksi yang diberlakukan oleh system yang baku,  membangun aktivitas 

religius, pembinaan mental, pemimpin menunjukkan  keteladanan, 

disiplin tinggi, dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.secara 

baik, mental pemimpin dalam menghadapi berbagai permasalahan dan 

tantangan organisasi, dan selalu berusaha menjaga eksistensi organisasi 

dengan menunjukkan kinerja terbaik.  

3. Hasil akhir pengujian  model diwujudkan dan dinamakan dengan model 

NCIP Integrated dalam organisasi merger. Model NCIP integrated 

tersebut dapat dijadikan acuan atau pedoman para pemimpin organisasi 

beserta stakeholders yang sedang/akan melaksanakan merger.   

 

2. 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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ANGKET PENELITIAN 

  

 PENGUJIAN MODEL NCIP DALAM ORGANISASI  

YANG SUKSES MELAKUKAN MERGER  

 

A. PETUNJUK I 

Bapak/Ibu/Sdr dimohon berkenan mengisi  identitas Bapak/Ibu/Sdr pada 

bagian di bawah ini.  

IDENTITAS 

Nama Lengkap 
………………………………………………..  

(kosongkan jika tidak berkenan) 

Jenis Kelamin 
1. Laki-laki      2. Perempuan         

(Lingkari) 

Jabatan/Status sekarang 
………………………………………………

…. 

Lama Bekerja ……………….Tahun …………. Bulan 

Pendidikan Terakhir ………………………………………………. 

Nama 

Bank/Perusahaan/Lembag

a Pendidikan Sebelum 

Merger 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

Alamat 
………………………………………………. 

……………………………………………….  

Nama Bank/Perusahaan/ 

Lembaga Pendidikan  

yang Sukses Merger 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

Alamat 
………………………………………………. 

  

B. PETUNJUK II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapak/Ibu menjawab pertanyaan/pernyataan berikut ini pada alternatif jawaban 

yang telah disediakan sesuai pengalaman selama menjadi karyawan maupun 

pimpinan, baik sebelum maupun setelah lembaga melakukan merger. 

Jawaban yang Bapak/Ibu berikan yaitu dengan cara memberikan tanda 

checklist(√) pada satu jawaban yang dipilih dengan  arti sebagai berikut;  

SS   = Sangat Sesuai,  

S     = Sesuai,  

CS  = Cukup Sesuai,  

TS  = Tidak Sesuai,  

STS= Sangat Tidak Sesuai.  

Apabila terjadi kesalahan pengisian beri tanda (=) pada kotak yang salah, lalu 

dilanjutkan mengisi kotak sesuai jawaban yang Bapak/Ibu anggap pilihan benar. 
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C. ITEM PERTANYAAN/PERNYATAAN & PENGISIAN JAWABAN 

 

Aspek Pernyataan 
JAWABAN Catatan 

Responden SS S CS TS STS 

1. Tahap pra 

merger  

sukses 

 

a. Melakukan 

benchmarking 

b. Kajian aspek 

hukum yang 

relevan 

c. Pengukuran diri 

organisasi (self 

evaluation) 

d. Pengambilan 

keputusan 

merger. 

 

SS 

 

SS 

 

 

SS 

 

SS 

 

 

S  

 

S  

 

 

S  

 

S  

 

 

CS 

 

CS 

 

 

CS 

 

CS 

 

 

TS 

 

TS 

 

 

TS 

 

TS 

 

 

STS 

 

STS 

 

 

STS 

 

STS 

 

 

2. Tahap 

selama 

merger 

sukses   

e. Melakukan 

pengawasan 

f. Memiliki target 

g. Melakukan 

komunikasi 

optimal 

h. menunjukkan 

komitmen 

tertulis 

i.  Mewujudkan 

komitmen   

optimal selama 

menjalankan 

merger  

 

SS 

SS 

 

SS 

 

SS 

 

 

 

SS 

 

S  

S  

 

S  

 

S  

 

 

 

S  

 

 

CS 

CS 

 

CS 

 

CS 

 

 

 

CS 

 

 

TS 

TS 

 

TS 

 

TS 

 

 

 

TS 

 

 

STS 

STS 

 

STS 

 

STS 

 

 

 

STS 

 

3. Tahap pasca 

merger 

sukses  

j. penanaman nilai-

nilai internal.  

k. penanaman nilai 

eksternal.  

l. penanaman nilai 

secara sinergis. 

m. Mengoptimalkan 

peran pemimpin. 

 

SS 

 

SS 

 

 

SS 

 

SS 

 

SS 

 

SS 

 

S  

 

S 

 

 

S  

 

S  

 

S  

 

S  

 

CS 

 

CS 

 

 

CS 

 

CS 

 

CS 

 

CS 

 

TS 

 

TS 

 

 

TS 

 

TS 

 

TS 

 

TS 

 

STS 

 

STS 

 

 

STS 

 

STS 

 

STS 

 

STS 
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n. Pemimpin 

menjaga 

organisasi tetap 

eksis. 

o. Pemimpin 

berkinerja 

optimal. 

p. Menunjukkan 

karakteristik 

budaya baru. 

q. Menunjukkan 

hasil-hasil 

merger yang 

sukses. 

 

 

SS 

 

 

SS 

 

 

S  

 

 

S    

 

 

CS 

 

 

CS 

 

 

TS 

 

 

TS 

 

 

 

STS 

 

 

STS 

4. Karakteristik 

model 

integrasi 

budaya baru 

dalam 

organisasi 

merger 

r. Ada rasa 

kepercayaan 

yang tinggi 

antara pemimpin 

dengan 

bawahan. 

s. Ada  komunikasi 

multi arah antara 

pemimpin 

dengan bawahan 

dan sebaliknya. 

t. Komitmen 

antara pemimpin 

dan bawahan 

terhadab 

organisasi yang 

tinggi. 

u. Memperhatikan 

tahapan merger 

(pra-selama-

pasca merger). 

 

 

 

SS 

 

 

 

SS 

 

 

 

SS 

 

 

SS 

 

 

 

 

S  

 

 

 

S  

 

 

 

S  

 

 

S  

 

 

 

 

CS 

 

 

 

CS 

 

 

 

CS 

 

 

CS 

 

 

 

 

TS 

 

 

 

TS 

 

 

 

TS 

 

 

TS 

 

 

 

 

STS 

 

 

 

STS 

 

 

 

STS 

 

 

STS 
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D. Komentar terhadap Model NCIP dalam Organisasi yang Sukses 

Melakukan Merger 

1.   Komentar umum terhadap model (kesesuaian model dengan 

organisasi/lembaga Bapak/Ibu/Sdr) 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………… 

 

2. Komentar khusus terhadap model (hal-hal yang tidak/belum sesuai 

dengan organisasi Bapak/Ibu/Sdr dan perlu disempurnakan) 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

Atas bantuan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu/Sdr, kami 

ucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak/Ibu/Sdr selalu sukses 

dalam beraktivitas. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model NCIP berdasarkan hasil
pangujian pada organisasi yang sukses  merger. Penelitian ini menggunakan
rancangan penelitian pengembangan, yaitu melakukan pengembangan dari model
teoritis menjadi model baru berdasarkan hasil pengujian dalam organisasi yang
sukses merger. Pengujian dilakukan dengan cara: (1) menyosialisasikan model
teoritis kepada unsur pimpinan organisasi dan staf, (2) melakukan workshop untuk
mengkonfirmasikan model dengan situasi dan kondisi organisasi. Sasaran pengujian
dilakukan kepada unsur pimpinan dan staf. Datanya bersifat verbal sehingga
analisisnya dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya
menunjukkan bahwa model NCIP teoritis sebagian besar sesuai dengan NCIP model
yang dipraktikkan oleh organisasi. Namun demikian,  model NCIP perlu
disempurnakan dalam aspek: (1) adanya sinergisitas, ekspansi, dan kebutuhan hidup
di tahap pra merger, (2) visi dan misi, penyatuan organisasi, pemaduan potensi, dan
pengayom organisasi di tahap during merger, dan  (3) dikuatkan dengan penggunaan
standar sumber daya manusia (SDM), standar pelayanan, pemberian instruksi, dan
pelaporan secara rutin pada tahap post merger. Karakteristik utama Model NCIP tetap
dapat dilihat pada aspek kepercayaan, komunikasi multi arah, dan komitmen.

Kata Kunci: NCIP, Organisasi, Sukses Merger.

1. PENDAHULUAN
Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa berhasilnya pengintegrasian

budaya baru merupakan faktor penentu kesuksesan dalam organisasi yang melakukan
merger. Hal tersebut ditunjukkan oleh Model NCIP teoritis yang dihasilkan
berdasarkan sintesis hasil-hasil penelitian (Aagaard, Hansen & Rasmussen, 2016;
Hill, Weiner & Weiner, 2008; Moffat & McLean, (2009) dalam organisasi yang
sukses melakukan merger (Supriyanto & Burhanuddin, 2017). Model NCIP tersebut
dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Model NCIP dalam Organisasi yang Sukses Merger (Temuan
Teoritis)

Berdasarkan Gambar 1, dapat dijelaskan bahwa Model NCIP teoritis
memiliki tiga tahap. Tahapan tersebut terdiri atas pra merger, during merger, dan
post merger. Tahap pra merger berjalan dengan sukses jika dilakukan melalui
benchmarking, mengkaji aspek hukum, dan pengukuran diri organisasi; (2) agar tahap
during merger berjalan dengan sukses, perlu dilakukan pengawasan, memiliki target,
komunikasi optimal, menunjukkan dan mewujudkan komitmen yang optimal; (3)
agar tahap post 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. Katakteristik utama model NCIP meliputi: (1)
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 terhadab organisasi. Hal yang
menjadi perhatian, tidak hanya pada hasil akhir saja, tetapi tetap juga harus
memperhatikan tahapan-tahapan sebelumnya (pra-selama-pasca merger).

Model NCIP tersebut berguna untuk; (1) dijadikan katalisator pengintegrasian
budaya baru dalam organisasi yang merger, dan (2) secara teoritis dapat menjadi
referensi dan kajian utama dalam bidang ilmu manajemen, khususnya manajemen
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perubahan organisasional. Merger organisasi dengan memperhatikan integrase
budaya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini didasarkan pada premis Bradt
(2015) bahwa penggabungan entitas (organisasi) akan lebih bernilai daripada yang
terpisah. Merger justru menjadi lebih kuat lagi karena didukung dengan integrasi
budaya baru. Merger antar organisasi memang ada yang gagal dan ada yang sukses.
Beberapa merger yang gagal   disebabkan karena para pemimpin mengabaikan
pentingnya integrasi budaya organisasi Bradt (2015). Aspek budaya merupakan salah
satu isu utama yang dapat menjelaskan banyak organisasi yang gagal merger
(Cortina, 2015). Oleh karena itu, model NCIP tersebut dapat menjawab organisasi
yang gagal dalam merger karena mengabaikan integrasi budaya.

Permasalahan utamanya, model teoritis NCIP belum dilakukan pengujian
pada organisasi yang sukses dalam merger di lapangan.   Pengujian tersebut
dilakukan agar diperoleh model yang lebih optimal dan dapat diimplementasikan
pada semua organisasi yang sedang atau akan melakukan merger. Berpijak dari
uraian tersebut, peneliti melakukan penelitian pengembangan berupa pengujian model
NCIP dalam organisasi yang telah sukses melakukan merger. Karakteristiknya
merger organisasi yang sukses antara lain adanya: (1) cash flow positif (Wijiono,
2011),  (2) mendapat dukungan media (Binnur, 2013),  (3) nenjalankan peraturan
perundangan yang berlaku (Murtadlo, 2012), (4) adanya integrasi budaya baru
((Foucreault, et. Al, 2016; Supriyanto, 2017), (5) pengembangan organisasi dengan
SDM   handal dan manajemen yang baik (Wiryaningsih, 2004),  (6)  faktor keadilan
organisasi   (Ismail et.al, 2016), (7) pihak manajemen membuat keputusan yang tepat
pada setiap kasus yang dihadapinya dan mampu menjelaskan kepada anggota
(Valentino & Brunelle, 2004), (8) integrasi sumber daya (Łupina & 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
khas seperti integrasi, asimilasi, pemisahan dan marginalisasi. Schraeder & Self
(2003) menyebutkan bahwa  merger dikatakan berhasil jika melihat beberapa faktor
perkembangan organisasi, perubahan organisasi, dan strategi organisasi, sehingga
dengan cara pandang yang menyeluruh pula akan membantu organisasi sukses dalam
bermerger”.  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
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antara anggota organisasi adalah kunci sukses dari keberhasilan merger tersebut.
Łupina-Wegener, et. al (2015) menegaskan pula bahwa proses merger dikatakan
berhasil jika identitas organisasi dapat diperoleh dengan mempertimbangkan peran
kelompok yang berada diluar maupun didalam 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.

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 bahwakekuatan pondasi
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
Merger & Acquisition (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 melaksankan, 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 sehinggga 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 oleh adanya kejelasan petunjuk atau
arah bagaimana asset-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
peneli cenderung memberikan penjelasan secara sepotong-sepotong.

Penelitian oleh Rossi & Volpin (2003) menyebutkan bahwa dorongan
pembelian sahah ditentukan kondisi keamanan keuangan dari negara-negara yang
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 tingkat proteksi lebih buruk terhadap para investor
ketimbang negara-negara calon pembeli saham mereka. Pfister (2009) sejalan dengan
penelitian sebelumnya dengan menyebutkan bahwa  perubahan organisasi dapat
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mempengaruhi kinerja organisasi. Alvesson & Speningsson (2016) memperoleh hasil
bahwa para manajer sering meniru kecenderungan-kecenderungan berbagai
organisasi, dan memberikan janji-janji tetapi mengesampingkan kompleksitas
kehidupan nyata, akibatnya menghambat usaha-usaha nyata untuk menggunakan
idea-idea yang dapat diterima oleh berbagai pihak atau individu. Sinha (2008)
menegaskan bahwa skenario baru perkembangan ekonomi India, dengan berusaha
menarik para investor internasional,  perusahaan besar melakukan merger lebih
mempertimbangkan aspek efisiensi ke depan, terutama dalam menamkan modal yang
dimiliki  perusahaan. Marks (2003) menegaskan jika 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.

Penelitian lain terkait integrasi budaya pasca merger dari Ovseiko, Melham,
Fowler, dan Buchan (2017) bahwa budaya organisasi mempengaruhi 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  mempengaruhi perputaran individu, konflik interpersonal, dan
komunikasi organisasi; (b) kurangnya integrasi budaya menurunkan kinerja keuangan
pasca merger; (c) integrasi budaya dipengaruhi oleh struktur jarungan di dalam dan di
antara penggabungan perusahaan. Stinchcomb dan Ordaz (2007) mendukungnya
dengan pernyataan 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. Nakoh (2005) menyatakan  proses
merger   sukses, hal tersebut karena ada  kesepakatan antara pihak-pihak terkait
Melalui penelitian ini dihasilkan model NCIP yang lebih sempurna, sehingga dapat
dijadikan pijakan teoritis maupun praktis bagi organisasi yang sedang atau akan
merger secara masif.

2. METODE
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pengembangan yang

dilakukan dengan cara melakukan pengujian, dari model NCIP konseptual menjadi
model NCIP yang lebih sempurna. Langkah-langkah pengujian model dilakukan
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dengan tahapan identifikasi lokasi sasaran pengujian (perusahaan), melakukan
negosiasi dengan perusahaan tersebut, melakukan sosialisasi hasil penelitian, Forum
Group Discussion (FGD) dan workshop pengujian model, perumusan hasil, dan
formulasi model baru hasil pengujian.

Pengujian model dilakukan pada organisasi (perusahaan yang sukses
melakukan  merger, yaitu LK Company). Perusahaan ini bergerak di bidang
kesehatan atau rumah sakit, perumahan elit, pendidikan dasar sampai dengan
perguruan tinggi, dan berskala multi nasional lintas negara. Hasil akhir dari pengujian
model tersebut diharapkan dapat menyempurnakan model yang ada sehingga
diperoleh model lebih sempurna yang siap diimplementasikan secara luas pada
organisasi yang sedang atau akan merger. Dalam pengujian model tersebut, peneliti
melakukan wawancara, workshop, dan didukung oleh penggunaan alat perekam untuk
mengumpulkan data. Data-datanya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil
analisis dijadikan dasar untuk menyempurnakan model sehingga menjadi model yang
siap untuk dijadikan acuan pada banyak organisasi yang sedang atau akan
melaksanakan merger. Melalui acuan model tersebut dapat diyakini organisasi yang
mengambil keputusan merger akan sukses dan eksis di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Pengujian model NCIP yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.
LK Company didirikan dengan visi untuk mempengaruhi kehidupan melalui
pengembangan terencana kota mandiri yang berkelanjutan dalam lingkungan hijau
dan kelas infrastruktur fisik dan sosial pertama. Selama lebih dari satu dekade,
organisasi tersebut telah membuktikan dirinya untuk menjadi 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. LK sekarang adalah
perusahaan properti terbesar  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.

Berkaitan dengan Merger di LK dan berdasarkan hasil FGD dengan
Marketing General Manager dan Property Manager diperoleh gambaran sebagai
berikut.  Sebelum merger, LK company berawal dari usaha utama yang begrgerak di
bidang perbankan. Dalam perkembangannya perusahaan ini telah bertumbuh pesat
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dan membawahi sejumlah perusahaan yang bergerak di berbagai bidang meliputi
urusan kehidupan sampai dengan urusan kematian. Usaha-usaha tersebut anatara lain:
perbankan, property, pendidikan, rumah sakit, apartment, perumahan, dan
pemakaman. Upaya peningkatkan sinergitas dan memperbesar posisi perusahaan,
diperlukan tindakan perubahan organisatoris, yakni dengan melakukan proses merger
bagi organisasi-organisasi perusahaan kecil. Merger disini dimaksudkan
mengabungkan perusahaan-perusahaan kecil tersebut ke dalam sebuah wadah
organisasi perusahaan besar.

LK memiliki SDM dengan berbagai ragam latar belakang etnik, agama,
pendidikan dan keterampilan. Selama merger, dilakukan usaha penyatuan visi dan
tujuan organinasi. Keberagaman tersebut dikahawatirkan mempengaruhi kinerja
perusahaan dalam waktu jangka panjang. Usaha demikian diwujudkan dengan
berpijak pada kondisi perusahaan yang terpisah secara organisatoris disatukan ke
dalam sebuah perusahaan besar. Upaya tersebut untuk memayungi eksistensi
perusahaan-perusahaan kecil . Tindakan demikian sangat relevan dengan target yang
dicapai dalam mendukung usaha memadukan segenap potensi yang ada. Semua
kekuatan yang dimiliki berfungsi lebih sinergis dalam mencapai tingkat kinerja
perusaan yang lebih tinggi. Tindakan besar ini diyakini dan diprediksi 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 kingkungan 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 standard
kompetensi yang ditetapkan perusahaan. Jika seorang karyawan tidak memenuhi
standard kinerja yang ditetapkan, maka mereka harus out dari perusahaan. Salah satu
standard yang ditentukan adalah bahwa karyawan harus memiliki kemampuan
bekerja secara disiplin, berdedikasi tinggi, jujur, berkeribadian, kemampuan
berhadapan atau berhubungan dengan client, dan komunikasi. Perusahaan
memandang kemampuan-kemampuan tersebut sangat diperlukan dalam mendukung
kemajuan perusahaan ke depan, terutama dalam meraih keuntungan dan tingkat
produktivitas tinggi perusahaan. Apabila mereka tidak mampu bekerja berdasarkan
standar, mereka diberhentikan, atau disuruh memilih keluar dari perusahaan. Hal
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penting terkait manajemen SDM, perusahaan tidak pernah memberikan santunan
kepada para 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 dalamn menyikapi
perkembangan perilaku dan kinerja para karyawan sangat didukung oleh standard
baku yang sudah lama diterapkan diperusahaan 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 dikatan setiap pekan pasti ada pertemuan-pertemuan. Begitu juga dengan pihak
anggota bawahan, mereka selalu dikordinasikan 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 teratur rutin dalam rangka terus
memantau segenap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit atau organisasi. langkah ini
dilaksanakan dalam mejamin program atau usaha-usaha yang yang telah
dilaksanakan dapat mebncapai hasil sesuai target waktu dan keuntungan laiun yang
ditetapkan perusahaan. Selain itu, feed back atau balikan dapat diperoleh guna
melakukan tindakan-tindakan perubahan, penyesuaian, dan perbaikan-perbaikan
strategi pencapaian kinerja yang lebih tinggi atau menguntungkan.

Kepemimpinan para manajer harus kuat. Tanpa kemampuan tingi di dalam
proses memimpin, tidak mungkin mereka dapat mengendalikan perusahaan besar
dengan berbagai lingkup usaha. Pemimpin sangat besar perannya dalam membangun
budaya mutu perusahaan. Oleh sebab itu, di samping harus memikliki 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 bidsa bekerja dengan baik, akan
terseleksi secara alamiah, atau istilah lainnya tersingkir oleh seleksi alam. Dan pihak
perusahaan akan menggantinya dengan tenagan lainnya. LK tidak pernah
mengharapkan tenaga atau tidak membutuhkan tenaga tersebut, terutama terhadap
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nmereka yang memang memilih keluar dari perusahaan, tidak pernah melarang,
karena perusahan otomatis  tidak membutuhkan. Berdasarkan hasil pengembangan
riset melalui pengujian model teoriris di perusahaan yang sukses melakukan merger,
diperoleh model NCIP baru sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Hasil Pengujian Model NCIP dalam Organisasi (Perusahaan)
Merger

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa pada bidang perusahaan
ditemukan aspek baru yang telah dilakukan. 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)
penyatuanya 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. Dalam tahap post-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. Melihat ketiga proses tersebut, terdapat
juga aspek baru pada integrasi budaya baru dalam organisasi yang telah melakukan
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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 organisasi; (4) selalu berusaha
menjaga eksistensi perusahaan dengan menunjukkan kinerja terbaik dari para
anggota.

Pembahasan
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 (takovers) secara dominan dipengaruhi oleh motif-
motif defensip dan manajerial seperti upaya perluasan target perusahaan. Sejalan
dengan pernyataan tersebut, memang gelombang merger komibinasi atau total
cenderung diakibatkan kondisi waktu pasar atau implikasi dari goncangan industri
dunia yang mendorong perlunya tindakan merger untuk memfasilitasi perubahan
terhadap lingkungan baru (Harford, 2005), pasar menentukan kebijakan pembelian
aset dan mendorong proses merger untuk melakukan langkah-langkah strategis
perubahan organisasi (Mitchell & Mulherin, 1999), dan 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
Nomor 5 Tahun 1999, PP Nomor 57 Tahun 2010 dijalankan dengan baik serta
didukung adanya kegiatan pra evaluasi merger.

Merger yang sukses, menurut Zulkarnain (2011) karena mengunakan tiga
skenario (skenario pesimistis, moderat dan optimis) dengan mengaplikasikan premi
kendali dan discount lack of marketability. Selain itu, proses merger sukses, jika
ditunjukkan oleh adanya perbedaan signifikan dengan rasio penukaran saham yang
telah ditetapkan (Wardani, 2009), ditunjukkan oleh adanya perbedaan signifkan pada
ROE dan Profit Margin on Sales (Willianti, 2001).  menjelaskan bahwa “proses



119

merger dikatakan sukses jika dasar hukum seperti Undang-Undang yang terkait
merger dijalankan dengan baik serta didukung adanya pengembangan organisasi
dengan sumber daya manusia yang handal dan manajemen yang baik (Wiryaningsih,
2004).

Proses integrasi budaya pada organisasi yang berhasil melakukan merger
dibuktikan juga dengan pernyataan bahwa intergrasi budaya yang dilakukan berhasil,
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
investor domestik mendorong pergerakkan harga, yang berarti ada asimetri informasi
di Bursa Efek (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 bahwaproses 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 disetiap 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 (Łupina-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
khas seperti integrasi, asimilasi, pemisahan dan marginalisasi. Schraeder & Self
(2003) menyebutkan bahwa merger dikatakan berhasil jika melihat beberapa faktor
perkembangan organisasi, perubahan organisasi, dan strategi organisasi, sehingga
dengan cara pandang yang menyeluruh pula akan membantu organisasi sukses dalam
bermerger”. 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.
Łupina-Wegener, et. al (2015) menegaskan pula bahwa proses merger dikatakan
berhasil jika identitas organisasi dapat diperoleh dengan mempertimbangkan peran
kelompok yang berada diluar maupun didalam 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
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kemampuan menyatukan organisasi yang berbeda kelakuan akan tetapi tetap satu
misi.

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 bahwakekuatan pondasi
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
Merger & Acquisition (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 melaksankan, 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 sehinggga 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 oleh adanya kejelasan petunjuk atau
arah bagaimana asset-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
peneli cenderung memberikan penjelasan secara sepotong-sepotong.

Penelitian oleh Rossi & Volpin (2003) menyebutkan bahwa dorongan
pembelian sahah ditentukan kondisi keamanan keuangan dari negara-negara yang
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 tingkat proteksi lebih buruk terhadap para investor
ketimbang negara-negara calon pembeli saham mereka. Pfister (2009) sejalan dengan
penelitian sebelumnya dengan menyebutkan bahwa perubahan organisasi dapat
mempengaruhi kinerja organisasi. Alvesson & Speningsson (2016) memperoleh hasil
bahwa para manajer sering meniru kecenderungan-kecenderungan berbagai
organisasi, dan memberikan janji-janji tetapi mengesampingkan kompleksitas
kehidupan nyata, akibatnya menghambat usaha-usaha nyata untuk menggunakan
idea-idea yang dapat diterima oleh berbagai pihak atau individu. Sinha (2008)
menegaskan bahwa skenario baru perkembangan ekonomi India, dengan berusaha
menarik para investor internasional, perusahaan besar melakukan merger lebih
mempertimbangkan aspek efisiensi ke depan, terutama dalam menamkan modal yang
dimiliki  perusahaan. Marks (2003) menegaskan jika 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.

Penelitian lain terkait integrasi budaya pasca merger dari Ovseiko, Melham,
Fowler, dan Buchan (2017) bahwa budaya organisasi mempengaruhi keberhasilan
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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  mempengaruhi perputaran individu, konflik interpersonal, dan
komunikasi organisasi; (b) kurangnya integrasi budaya menurunkan kinerja keuangan
pasca merger; (c) integrasi budaya dipengaruhi oleh struktur jarungan di dalam dan di
antara penggabungan perusahaan. Stinchcomb dan Ordaz (2007) mendukungnya
dengan pernyataan 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. Nakoh (2005) menyatakan  proses
merger   sukses, hal tersebut karena ada  kesepakatan antara pihak-pihak terkait

Proses merger yang tidak sukses, karena merger yang tidak hanya dipengaruhi
oleh faktor keuangan saja tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-keuangan, sehingga
sinergi yang diharapkan tidak tercapai.  . Sementara itu, ketidaksuksesan merger
karena tidak menunjukkan kemajuan perusahaan sebelum dan setelah merger
(Olivani, 2007; Prestiwanto, 2002). 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”. Sedikit berbeda dengan studi literature yang
dilakukan Dauber (2012), bahwa 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 mempengaruhi keberhasilan tersebut. Pemangku
kepentingan yang berkontribusi, menurut Kroon (2015) bahasa juga turut
mempengaruhi 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 diantaranya peningkatan
permintaan untuk efisiensi, peningkatan permintaan untuk efek sinergi nyata dari
penggabungan, dapat 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 organisasi yang
akan digabung, yaitu jarak geografis, lintas sektor/bidang, perpindahan struktur dari
bagian ke kesatuan juga turut berpengaruh terhadap keberhasilan merger.

Beberapa catatan yang dapat direkomendasikan berdasarkan penelitian ini
adalah model NCIP dalam  organisasi merger selanjutnya dapat diimplementasikan
pada organisasi yang sedang dan akan melaksanakan merger. Efektivitas dan efisiensi
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model tersebut dapat diukur secara bertahap dan berkelanjutan sehingga nantinya
dapat menjadi teori NCIP dalam organisasi merger. Penelitian yang dapat dilakukan
berikutnya yaitu implementasi Model NCIP dalam organisasi yang sedang atau akan
merger

4. KESIMPULAN

Hasil pengujian Model teoritis NCIP menunjukkan sesuai atau relevan dengan
praktik integrasi budaya baru dalam organisasi (perusahaan) yang sukses melakukan
merger. Namun demikian, dalam pengujian tersebut model NCIP perlu
disempurnakan dengan menambahkan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik
organisasi sehari-hari. Beberapa nilai-nilai yang melengkapi  model sebelumnya,
antara lain: (1) adanya sinergisitas, ekspansi, dan kebutuhan hidup di tahap pra
merger, (2) didukung dengan visi dan misi, penyatuan organisasi, pemaduan potensi,
dan pengayom organisasi di tahap during merger, dan  (3) dikuatkan dengan
penggunaan standar kualitas SDM, standar pelayanan, pemberian instruksi, dan
pelaporan secara rutin dalam tahap post merger. Aspek yang harus dijaga agar NCIP
tetap melekat dalam organisasi merger adalah  kepercayaan, komitmen, komunikasi,
kepemimpinan yang kuat, dan keteladanan.

Ucapan Terima Kasih
Kesuksesan penelitian ini karena mendapat dukungan dana dari pihak

Kemenristek Dikti Republik Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan
ucapan dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan jajarannya yang telah
memperlancar penelitian ini. Semoga penelitian berikutnya mendapat dukungan
kembali agar menghasilkan temuan yang implementatif secara masif di masa
mendatang.

5. DAFTAR RUJUKAN

Aagaard, K., Hansen, H. F., & Rasmussen, J. G. 2016. Post-merger Experiences at
Danish Higher Education Institutions. Springer International Publishing
Switzerland. Retrieved from https://link.springer.com/content/pdf/
10.1007%2F978-3-319-21918-9_13.pdf

Alvesson, M. & Sveningsson,S. 2016. Changing organizational culture. Cultural
chage work in progress, New York: Routledge.

Benton, A. D. & Austin M . J. 2010. Administration in Social Work. Managing
Nonprofit Mergers: The Challenges Facing Human Service Organizations.
ISSN: 0364-3107 (Print) 1544-4376 (Online) Journal homepage:
http://www.tandfonline.com/loi/wasw20

Binnur, I. 2013. Analisis Framing Pemberitaan Merger Arema ISL dan Pelita Jaya di
Situs Ongisnade.co.id dan Wearemania.net (Skripsi). Malang: Universitas
Brawijaya..

Bradt, G. 2015. The Root Cause Of Every Merger's Success Or Failure: Culture.
Online. Retrieved fromhttp://www.forbes.com/sites/georgebradt/2015/06/29/



123

the-root-cause-of-every-mergers-success-or-failure-culture/#536dfed52173.
Accesed April 17. 2016.

Cortina, C. 2015. The Role of Organizational Culture in Mergers and Acquisitions
Management

Consultant at Amg Consulting. https://www.linkedin.com/pulse/role-organizational-
culture-mergers-acquisitions-cecilia-cortina

Dauber, D. 2012. Opposing Positions in M&A Research: Culture, Integration, and
Performance. Emerald Insight, 19(3), 375–395.

Davidson, C. & Ferrett, B. 2006. The London School of Economics and Political
Science. Mergers in Multidimensional Competition. Vol 74, No. 296 (Nov.,
2007), pp. 659-712. (online) www.jstor.org/stable/4541567

Foucreault, A, Ollier-Malaterre, A and Ménard, J, "Organizational Culture and Work-
Life Integration: A Barrier to Employees’ Respite?". The International
Journal of Human Resource Management. 2016. 15(2): p. 1-21.

Friedman, Y., Carmeli, A., Tishler, A., Shimizu, K.  2016. The International Journal
of HRM. Untangling micro-behavioral sources of failure in mergers and
acquisitions: a theoretical integration and extension. ISSN: 0958-5192 (Print)
1466-4399 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/rijh20

Greenwood, R., Hinings, C. R., Brown, J. 1994. Merging Professional Service Firms.
Organization Science, Vol. 5, No. 2, pp 239-257. (online)
www.jstor.org/stable/2635017

Hanafi, M.M, 2001. An Investigation of Price Movements during The Announcement
of Acquisition News: The Case of Jakarta Stock Exchange. Jurnal Ekonomi
dan Bisnis Indonesia. 2002. 17(4): p. 520-532.

Harford, J. 2005. What Drives Merger Waves? Journal of Financial Economics,
2005. 77(3): p. 529-560.

Hill, R.; Weiner, S.; & Weiner, S. 2008. Seven Steps To Merger Excellence. (Online).
(http://iveybusinessjournal. com/publication/seven-steps-to-merger-
excellence/). Diakses 2 Mei 2016.

Ismail, M, Baki, N.U, Omar, Z. & Bebenroth, R. 2016. Organizational Identification
as Perceived by Merger and Acquisition Employees. Global Business and
Management Research: An International Journal. 2016. 8 (3): p. 29-42.

Klindzic, M, Braje, I.N, and Galetic, L, 2015. Exploring the Processes behind the
New Organizational Identity Formation Following a Postmerger Integration.
Management and Entrepreneurship. 2015. 15(1): p. 168-178.

Kroon, D. P., Cornellssen, J. P., & Vaara, E. 2015. Explaining Employees’
Reactions Towards a Cross-Border Merger: The Role of English Languange
Fluency. Management International Review, 2015. 55, 775–800.

Larsson, R. & Finkelstein, S. 1999. Integrating Strategic, Organizational, and Human
Resource Perspectives on Mergers and Acquisitions: A Case Survey of
Synergy Realization. Organization Science, 1999. 10 (1): p. 1-26.

Łupina-Wegener, A.A. 2013. Human Resource Integration in Subsidiary Mergers and
Acquisitions: Evidence from Poland. Journal of Organizational Change
Management. 2013. 26(2): p. 268-304.



124

Łupina-Wegener, A.A, Schneider, S.C & Dick, R.V. 2015. The Role of Outgroups in
Constructing a Shared Identity: A Longitudinal Study of a Subsidiary Merger
in Mexico. Management Intternational Review. 2015. 55: p. 677–705.

Mandala, A. 2016. Semarak Merger Jelang Integrasi Bank ASEAN 2020. (Online).
http://indonesianindustry.com/semarak-merger-jelang-integrasi-bank-asean-
2020/. Diakses 17 April 2016.

Marks, M.L., 2003. Charging back up the hill. Workpalce recovery after mergers,
acquisitions and downsizings.  San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Mitchell, M.L. & Mulherin, J.H., 1996. The impact of industry shocks on takeover
and restructuring activity. Journal of Financial Economics, 1996. 41(2): p.
193-229.

Moffat, A. & McLean, 2009. A. Merger as Conversation. Journal of Organizational
Change Management. 2009. 31(6): p. 534-550.

Moressi, O. & Pezzi, A. 2014. Cross-border Mergers and Acquisitions: Theory and
Empirical Evidence New York:  Palgrave Macmillan.

Murtadlo, M., F. 2012. Pra Evaluasi Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dalam
Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Skripsi). Brawijaya, Malang.

Nakoh, A. 2005. Pengaruh Merger PT Siloam Glenagles Health Care Tbk dan PT
Baligraha Medikatama Tbk terhadap Likuiditas dan Profitabilitas
Perusahaan Baru (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Nguyen, H & Kleiner, B.H. 2003. The Effective Management of Mergers. Leadership
& Organization Development Journal. 2003. 24(7): p. 447-454.

Olivani, M. . 2007. Analisis Kebijakan Merger dan Akuisisi terhadap Return Saham
(Tesis). Gajah Mada, Yogyakarta.

Ovseiko, P. V., Melham, K., Fowler, J., & Buchan, A. M. 2017. Organisasional
Culture and Post-Merger Integration in an Academic Health Centre: a Mixed
Methods Study, 15–25.

Pfister, J., Managing Organizational Culture for Effective Internal Control. From
Practice to Theory. 2009, London: Physica-Verlag.

Prestiwanto, H., S. 2002). Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi terhadap
Kesejahteraan Pemegang Saham Perusahaan Pengakuisisi di Masa Krisis
Ekonomi (Tesis). Gajah Mada, Yogyakarta.

Rossi, S. & Volpin, P.F., 2004. Cross-country determinants of mergers and
acquisitions. Journal of Financial Economics, 2004. 74(2): p. 277-304.

Roziek, J. 2011. The EU Environmental Protection Policy Challenges in The
Integration Processes. Intelectual Economica. 2011. 5(2): p. 268–282.

Sinha, J.B. 2008. Culture and Organizational Behaviour., Los Angeles: Sage.
Stinchcomb, J. B., & Ordaz, F. 2007. The Integration of Two “Brotherhoods” into

One Organizational Culture: A Pshyco-Social Perspective on Merging Police
and Fire Service. Springer Science, 7, 143–161.

Supriyanto, A. & Burhanuddin. 2017. Meta Analisis New Culture Integration
Process dalam Organisasi yang Sukses melaksanakan Merger. Malang:
Universitas Negeri Malang.



125

Sutrisno. 1999. Pengaruh Pemilihan Metode Akuntansi dalam Merger dan
Akuisisi terhadap Harga Saham pada Perusahaan Publik di Indonesia
(Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Triwanti, K. 2010. Pengaruh Merger dan Akuisisi terhadap Abnormal Return Saham
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Skripsi). Brawijaya:
Malang.

Valentino, C.L and Brunelle, F.W.H, The Role of Middle Managers in The
Transmission and Integration of Organizational Culture. Journal of
Healthcare Management. 2004. 49(6): p. 393-404.

Vennet, R.V., The effect of mergers and acquisitions on the efficiency and
profitability of EC credit institutions. Journal of Banking & Finance, 1996.
20(9): p. 1531-1558.

Wardani, S. 2009. Analisis Finansial Nilai Kawajaran Exchange Ratio dalam Merger
Perusahaan: Studi Kasus Merger antara PT Siwani Trimitra Tbk dengan PT
Caraka Berkat Sarana (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Wegener, A. E., Schneider, S. C., & Dick, R. van. 2015. The Role of Outgroups in
Constructing a Shared Identity: A Longitudinal Study of a Subsidiary Merger
in Mexico. Management International Review, 55, 677–705.

Wigger. A. 2012. Journal of European Integration. The Political Interface of
Financialisation and the Regulation of Mergers and Acquisitions in the EU.
ISSN: 0703-6337 (Print) 1477-2280 (Online) Journal homepage:
http://www.tandfonline.com/loi/geui20

Wijiono, S. 2011. Pengembangan Bisnis Logistik PT.Pos Indonesia (Persero)
(Merger vs Akuisisi) (Tesis). Brawijaya, Malang.

Willianti, L. 2001. Analisis Rasio Leverange dan Profitability Perusahaan Akuisitor
sebagai Dampak merger dan Akuisisi (Tesis). Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada

Wiryaningsih, N. 2004. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Merger Perusahaan
secara Vertikal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tesis). Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada

Yamanoi, J., & Sayama, H. 2013. Post-Merger Cultural Integration from a Social
Network Persepctive: a Computional Modeling Approach. Springer Science,
19, 516–537.

Zhang, J., Ahammad, M. F., Tarba, S., Cooper, C. L., Glaister, K. W., Wang, J. 2014.
The International Journal of HRM. The effect of leadership style on talent
retention during Merger and Acquisition integration: evidence from China.
Vol. 26 No. 7, 1021-1050. (online) ISSN: 0958-5192 (Print) 1466-4399
(Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/rijh20

Zulkarnain, S.  2011. Penilaian Saham PT. Bakrie Telecom Tbk dalam Rangka
Persiapan Merger dengan Divisi CDMA PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
(Tesis). Yogyakarta: Gajah Mada.

The Statistics Portal. 2018. Value of mergers and acquisitions (M&A) worldwide
from 2013 to 2018 (in billion U.S. dollars).


	LA COVER  RISET DRPM  AN ACHMAD SUPRIYANTO 2018 RVS.pdf
	LA Pengesahan_META_ANALISIS_NEW_CULTURE_INTE-1.pdf
	LA DAFTAR ISI PTUPT AN ACHMAD SUPRIYANTO 2018  RVS.pdf
	LA RISET  DRPM 6 11 18 Achmad Supriyanto RVS.docx.pdf

