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ABSTRAK
Kuliah Praktek Kerja ini dilaksanakan kurang lebih selama 25 hari kerjadi
Balai Besar Logam dan Mesin yang bertempat di Jl. Sangkuriang No.12, Dago,
Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40135.Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.
Tujuan dari penyusunan laporan Kuliah Praktek Kerja (KPK) ini adalah
untuk mengetahui pelaksanaan budaya organisasi, faktor-faktor yang membentuk
budaya organisasi dan solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran
pada pelaksanaan Balai Besar Logam dan Mesin Kota Bandung.
Hasil laporan Kuliah Praktek kerja (KPK) di Balai Besar Logam dan
Mesin Kota Bandung ini menggambarkan bahwa tujuan diadakannya tinjauan
terhadap budaya organisasi adalah untuk mengetahui solusi apa yang harus
dilakukan untuk dapat meminimaliris pelanggaran dan meningkatkan kesadaran
pegawai akan budaya organisasi.

Keywords : Organization Culture, Implementation Organization Culture,
Sertification Organization
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Bidang
Menurut Edgar H.Schein (1992), budaya organisasi adalah sebuah pola dari
berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan. Budaya
organisasi dilakukan oleh sebuah kelompok dengan tujuan agar organisasi belajar
mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi
eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan cukup baik. Dengan
begitu, budaya organisasi harus diajarkan kepada semua anggota organisasi
sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan, dan merasakan berkenaan
dengan masalah-masalah tersebut.
Sedangkan menurut Riska Pratiwi (2012), budaya organisasi adalah suatu
sistem nilai yang diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi. Nilai-nilai itu
terdiri dari pola kebiasaan serta falsafah dasar pendirinya, yang terbentuk menjadi
aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam
mencapai tujuan organisasi. Budaya yang tumbuh menjadi kuat mampu memacu
organisasi kearah perkembangan yang lebih baik. Budaya organisasi dapat
mempengaruhi profesionalisme kerja pegawai, karena menciptakan interaksi antar
pegawai dan pola perilaku bagi pegawai untuk memberikan kemampuan
terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh organisasinya.
Setiap organisasi pasti memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda.
Termasuk budaya organisasi didalam pemerintahan, yang mempengaruhi semua
1
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aspek organisasi dan perilaku anggotanya secara individual atau kelompok.
Budaya organisasi yang kuat akan membentuk identitas organisasi atau jati diri
organisasi.

Identitas

organisasi

sangat

diperlukan

untuk

menumbuhkan

kebanggaan yang akan mengembangkan budaya kerja (Edi Halomoan Irianto,
2018).
Budaya kerja yang terbentuk secara solid di dalam tubuh organisasi tidak
hanya meningkatkan kinerja organisasi tetapi juga membentuk citra baik
organisasi. Kinerja dan citra organisasi akan meningkat apabila organisasi tersebut
menerapkan budaya organisasi yang kuat. Budaya kerja yang kuat ditandai oleh
nilai-nilai inti organisasi yang dipegang kukuh dan disepakati secara luas.
Semakin banyak anggota organisasi yang menerima nilai-nilai inti dan semakin
besar komitmen mereka terhadap nilai-nilai tersebut,maka akan menciptakan
budaya yang kuat (KomangWardhana, 2009).
Demikian pula, budaya organisasi berhubungan dengan struktur organisasi
karena sebuah siklus yang terus bergerak saling mengisi dan saling melahirkan.
Sebuah struktur akan tercipta akibat adanya nilai-nilai budaya organisasi, dan nilai
budaya organisasi sendiri tercipta sebagai hasil dari interaksi para anggota yang
mengisi struktur organisasi. Adanya struktur organisasi yang memiliki banyak
badan dan letak yang berbeda-beda membuat koordinasi dalam organisasi
pemerintah memerlukan sistem komunikasi yang baik. Karena mengacu pada
hierarki, membuat komunikasi perlu dioptimalkan. Komunikasi yang efektif dapat
menjadi usaha yang baik dalam mengoptimalkan koordinasi dan hubungan antar
badan dalam organisasi pemerintah (Asep Sunandar, 2010).
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Budaya menjadi perbincangan yang menarik dan penting dalam era revolusi
industri 4.0 sekarang ini. Bukan sekedar mendalami apa itu budaya organisasi
tetapi dalam mengadakan perubahan yang berkesinambungan, persaingan dan
kemampuan bertahan terhadap lingkungan yang berubah-ubah. Budaya organisasi
menjadi kunci penting dari perubahan yang akan memberikan pengaruh yang kuat
bagi sistem kerja organisasi. Pada era revolusi industri 4.0 telah mengubah budaya
karyawan yang awalnya menggunakan paper based dalam bekerja, beralih
menjadi digital based. Dengan adanya teknologi digital dan internet yang semakin
maju akan mengubah kebiasaan-kebiasaan pekerja di era revolusi industri
sebelumnya (Edi Cahyono S, 2018).
Tampaknya perlu menjadi pelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus
bertransformasi diri kebentuk ideal agar dapat menghadapi ancaman dan
memanfaatkan peluang yang ada. Meskipun terdapat perbedaan misi yang
diemban, namun transformasi organisasi pemerintah merupakan salah satu
alternatif yang dapat ditempuh dalam rangka mewujudkan organisasi yang
berorientasi layanan jasa. Transformasi organisasi pemerintah perlu terus
diarahkan kedalam perubahan dari desain lama yang kurang kondusif ke desain
baru yang lebih kondusif, untuk terus mengembangkan inovasi, manajemen
inovasi dan mengelola risiko serta integrasiorganisasi dalam membangun
kolaborasi dan sinegritas (Daryanto, 2017).
Inovasi tingkat organisasi menjadikan pertumbuhan dan berkembangnya
kreativitas yang tidak terkurung oleh hirarki yang ketat, hal ini memerlukan
adanya perubahan struktur organisasi, proses komunikasi dan koordinasi yang
menghilangkan hambatan-hambatan struktural. Struktur organisasi pemerintah
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yang selama ini mekanistis, hierarkis birokratis, departementalisasi yang kaku,
formalisasi tinggi dan sentralistis perlu terus ditransformasi ke arah organisasi
yang organik, yang ditandai dengan informasi yang mengalir bebas, formalisasi
rendah dan tim lintas fungsi. Guna menjawab ketidakpastian yang tinggi dan
lingkungan strategis organisasi pemerintah yang semakin dinamis dan
kompleksitas yang tinggi (Adityanto, 2019).
Transformasi organisasi pemerintah harus ditandai dengan pengembangan
kepemimpinan transformasi dengan visioner yang terukur pada berbagai level
kepemimpinan dalam organisasi pemerintah, hal ini sangat diperlukan guna
memastikan setiap inovasi yang dikembangkan dapat memberikan nilai tambah
kualitas pelayanan, menyelaraskan visi dan lingkungan internal yang diimbangi
dengan kemampuan merespons perubahan lingkungan eksternal yang bergerak
cepat dalam era revolusi indusrti 4.0 ini (CandraFajri Ananda,2019).
Transformasi organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh gaya
kepemimpinan, budaya kerja, proses kerja, kekuatan kerja, dan struktur
organisasi. Yang dikembangkan sehingga adaktif terhadap perubahan dan dapat
meningkatkan kecepatan birokrasi dalam perizinan, melayani investasi-investasi
serta meningkatkan daya saing bangsa. Revolusi Industri 4.0 sejatinya
memberikan peluang besar dalam mengefektifkan fungsi dan peran organisasi
pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, perkembangan IT
yang cepat dapat menjadi peluang dalam percepatan penerapan e-governance,
sebagai digitalisasi data dan informasi (Artanti,2019).
Pilihan strategis pemanfaatan IT dalam berbagai organisasi pemerintah
sangat diperlukan dalam membangun mental self-power, kreativitas dan inovasi.
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Ketika mesin dibuat menjadi lebih pandai dari manusia, perlu dibangun teamwork
yang mengedepankan kolaborasi dan sinergi bukan kompetesi, disamping itu
diperlukan adanya kesepahaman dalam pola pikir dan cara bertindak dalam
menghadapi era digitalisasi teknologi di semua lini (WawanSetiawan, 2018)
Secara kongkrit sharing economy dapat diwujudkan dengan membangun
sistem yang terintegrasi yang dapat dimanfaatkan sebagai tool atau instrumen
kerja. Sehingga tiap-tiap unit kerja dalam internal organisasi pemerintah yang
berbeda dapat berkonstribusi dalam updating dan pemanfaatannya, sehingga
pengendalian output serta outcome organisasi pemerintah dapat terintegrasi
dengan mengedepankan sinegritas antar kementrian dalam satu platform
mengedepankan efesiensi. Integrasi data melalui sharing economy ini akan sangat
bermanfaat untuk menekan efesiensi dan integrasi output pelaporan dan
membantu pencapaian outcome (Edi Cahyono S, 2018).
Outcome organisasi pemerintahan yang berorientasi pada tugas dan
pelayanan perlu menciptakan budaya organisasi pemerintahan yang kuat. Karena
dengan budaya organisasi pemerintahan yang kuat, jelas sekali akan memiliki
pengaruh yang besar dalam sikap dan perilaku anggota organisasi pemerintahan.
Sehingga akan menghasilkan kinerja yang maksimal, mampu memberikan
pelayanan yang professional, serta mampu memberikan solusi berbagai
permasalahan industri logam dan mesin di Indonesia (WawanKuswandoro, 2017).
Dalam rangka peninjauan budaya organisasi, maka Balai Besar Logam dan
Mesin perlu membentuk pemahaman budaya organisasi sebagai kesepakatan
bersama mengenai nilai-nilai yang mengikat semua individu dalam sebuah
organisasi. Budaya organisasi yang dijalankan oleh semua jajaran pegawai secara
konsekuen dan konsisten, dapat menciptakan kehidupan berorganisasi yang

6

terbuka. Pegawai bebas mengungkapkan pikiran dan perasaannya serta
berpartisipasi dalam kinerjanya. Jika dalam budaya organisasi tersebut terdapat
nilai-nilai yang tidak tepat maka budaya organisasi yang dijalankan akan
mengalami kemunduran.
Berdasarkan kajian tersebut, praktek kerja yang dilakukan di Balai Besar
Logam dan Mesin Kota Bandung pada bidang Kepegawaian. Maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya di susun dalam kuliah
praktek kerja dengan judul “TINJAUAN PELAKSANAAN BUDAYA

ORGANISASI PADA BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
KOTA BANDUNG”.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang Pemilihan Bidang penulis bermaksud untuk

mengidentifikasi masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan budaya organisasi yang diterapkan oleh Balai
Besar Logam dan Mesin Bandung.
2. Faktor-faktor apa saja yang membentuk budaya organisasi pada Badan
Balai Besar Logam dan Mesin Bandung.

1.3

Tujuan Kuliah Praktek Kerja
Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis memiliki tujuan dari

dilakukannya Kuliah Praktek Kerja, diantara nya untuk mengetahui :
1. Pelaksanaan budaya organisasi yang diterapkan oleh Balai Besar Logam
dan Mesin Bandung.

7

2. Faktor-faktor yang membentuk budaya organisasi pada Badan Balai Besar
Logam dan Mesin Bandung

1.4

Kegunaan Kuliah Praktek Kerja
Secara umum adanya kuliah praktek kerja ini, memberikan gambaran dan

wawasan baru kepada mahasiswa dan mahasiswi dalam kerja lapangan yang
sesungguhnya, baik di perusahaan maupun di instansi pemerintahan, Adapun
kegunaan dari praktek kerja yaitu:
1. Bagi Penulis
a) Laporan Praktek Kerja ini untuk memenuhi tugas mata kuliah KPK di
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Pasundan.
b) Menambah

wawasan

ilmu

pengetahuan

terutama

dalam

tinjauan

pelaksanaan budaya organisasi di Balai Besar Logam dan Mesin. Dapat
digunakan untuk menyalurkan ilmu yang di dapatkan dalam lingkungan
kampus.
2. Instansi Pemerintah dan Perusahaan
a) Instansi Pemerintah atau Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga kerja
dari mahasiswa yang melaksanakan kuliah praktek kerja.
b) Instansi Pemerintah atau Perusahaan dapat melakukan pembaharuan Pola
kerja dari saran yang diberikan mahasiswa yang melaksanakan kuliah
praktek kerja.
c) Adanya kerjasama antara universitas dan instansi sehingga mempermudah
instansi dalam pertimbangan perekrutan karyawan baru.
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3. Universitas Pasundan
a) Mempermudah universitas untuk memperkenalkan mahasiswa dalam
mempraktekkan

ilmunya

selama

kuliah

dan

menciptakan

kualitas

mahasiswa yang bertanggung jawab di dunia kerja di masa yang akan
datang.
b) Sebagai salah satu alat evaluasi terhadap kurikulum yang berlaku.

1.5

Metode Praktek Kerja
Dalam penyusunan laporan Kuliah Praktek Kerja penulis menggunakan

metode pelaksanaan kerja Block Realese yang artinya pelaksanaan Kuliah Praktek
Kerja dilakukan pada hari-hari dan jam tertentu, Kuliah Praktek Kerja yang saya
lakukan yaitu mengelola dan mengolah data, memonitoring data perintah kerja,
merevisi penyusunan SOP, merekap data-data pegawai dan teknik untuk
pengumpulan data yang digunakan teknik untuk penyusunan laporan Kuliah
Praktek Kerja adalah :
1. Wawancara
Salah satu metode dengan melakukan Tanya jawab secara lisan kepada
Bagian – bagian tertentu yang dianggap oleh penulis ada hubungannya
dengan materi penyusunan Kuliah Praktek Kerja
2. Dokumentasi
Kegiatan atau protes pekerjaan mencatat, memfoto dan merekam suatu
kegiatan dan aktivitas yang dianggap penting dan dokumentasi kegiatan
pekerjaan selama melakukan kegiatan kuliah praktek kerja.
3. Observasi
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Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung
terhadap objek yang di teliti. Teknik ini dimaksud untuk mendapatkan
keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah benar, dan juga
untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kegiatan yang ada di Badan
Balai Besar Logam dan Industri Bandung.

1.5

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
Penulis melaksanakan Kuliah Praktek Kerja di Badan Balai Besar Logam

dan Industri Bandung Jl. Sangkuriang No.12, Dago, Kecamatan Coblong, Kota
Bandung, Jawa Barat 40135 serta waktu pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja
dilakukan pada semester enam dalam jangka waktu satu bulan dimulai pada 16
Juli sampai dengan 16 Agustus 2019. Dengan jadwal kerja hari Senin – Jum’at
mulai pukul 07.30 – 16.00 WIB.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1

Sejarah Singkat Badan Balai Besar Logam dan Mesin
Awal berdirinya Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) ini dimulai ketika

Departemen Perindustrian memandang perlu secara efektif melaksanakan usahausaha pembinaan teknis dan meningkatkan produktivitas dari industri logam dan
mesin, seperti meningkatkan industri pengerjaan logam, permesinan, alat angkut
alat-alat besar dan alat-alat listrik sebagai salah satu usaha dalam pembinaan takno
ekonomi. Selain itu dari hasil symposium yang disponsori oleh 1United Nation
Development Organization (UNIDO) pada tahun 1966 mengenai tingkat
pengembangan industri engineering negara-negara berkembang.Pada symposium
tersebut ditentukan pengelompokkan berdasarkan struktur pola industri negaranegara maju, salah satunya adalah Indonesia.
Dari symposium tersebut menyatakan bahwa Indonesia termasuk kedalam
kelompok yang harus mengimpor sebanyak 80% sampai 90% barang-barang
keperluan konsumsi engineering dalam negeri. Sebagai tindak lanjut untuk
memecahkan masalah tersebut, maka pada tahun 1967 dicetuskan gagasan untuk
mendirikan Pusat Pengembangan Industri Logam di Indonesia.Sebagai kelanjutan
realisasi dari gagasan tersebut, maka pada tanggal 15 September 1969, Direktorat
Jenderal Perindustrian Dasar melalui keputusan No. 48/Kpts.DD/Perdas/69

Nation Development Organization (UNIDO) : Badan khusus PBB yang didirikan untuk
mempromosikan dan mempercepat perkembagan industrial di Negara-negara berkembang serta
Negara-negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi, dalam rangka untuk mempromosikan
kerjasama industrial internasional.
1United
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bersama dengan Pemerintahan Kerajaan Belgia membentuk suatu tim untuk
mengadakan serangkaian penelitian tentang pembentukan pusat pengembangan
industri logam dan mesin.
Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direkrut Jenderal Perindustrian
Dasar No. 57/Kpts-DD/Perdas/69, pada tanggal 5 November 1969 dibentuklah
proyek Metal Industries Development Center (MIDC) di Bandung. Pada tanggal 9
Maret 1979, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian No. 45/M/SK/3/1979,
Metal Industries Development Center (MIDC) berubah status menjadi Balai Besar
Logam dan Mesin (BBLM) dan berada dibawah naungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) Departemen Perindustrian.
Pada akhir tahun 2002, berdasarkan SK Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 785/MPP/kep.II/2002, BBLM berubah posisi yang semula
dibawah naungan BPPI, dialihkan ke lingkungan Direktorat Jenderal Industri dan
Dagang Kecil Menengah (IDKM).Kemudian pada tahun 2005, adanya pemisahan
antara Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sehingga BBLM berada
dibawah naungan BPPI kembali.Pada tahun 2010, BBLM banyak mengimpor
barang-barang produk engineering, sehingga kegiatan yang banyak dilakukan di
BBLM terkait dengan pengkajian barang-barang impor tersebut.
Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.119/MIND/PER/11/2010 menyatakan bahwa pada tahun 2010, BBLM berada dibawah
naungan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI). Akan
tetapi, seiring berjalannya waktu disadari Kementerian Perindustrian bahwa fokus
utama kegiatan di BBLM ini bukan hanya sekedar melakukan pengkajian, tetapi
lebih diutamakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang industri
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logam, sehingga pada bulan November 2015 lalu ditetapkan bahwa BBLM
kembali berada dibawah naungan BPPI Kementerian Perindustrian Republik
Indonesia.
BBLM dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar yang dijabat oleh PNS
Eselon

II.BBLM

terdiri

dari

Bagian

Tata

Usaha,

Bidang Kerjasama

Pengembangan Jasa Teknik, Bidang Penelitian Pengembangan dan Bidang
Penilaian Kesesuaian.Masing-masing bagian/bidang dipimpin oleh Kepala Bagian
atau Kepala Bidang yang dijabat oleh PNS Eselon III. Dalam suatu bagian/bidang
terdapat sub bagian/seksi didalamnya yang dijabat oleh PNS Eselon IV. Eselon
adalah tingkat struktural dalam jabatan PNS.Selain PNS jabatan struktural, PNS
yang bekerja di BBLM ini merupakan PNS dengan 2jabatan fungsional umum
(JFU) dan 3jabatan fungsional tertentu (JFT).Jabatan fungsional umum misalnya
administrasi umum, pengelola administrasi kepegawaian, pegawai dibagian
umum.Jabatan Fungsional tertentu terdiri dari teknis dan administrasi.
Untuk jabatan fungsional teknis terdiri dari peneliti, perekayasa, teknisi
litkayasa dan penguji mutu barang.Untuk jabatan fungsional administrasi di
BBLM terdiri dari pustakawan, arsiparis, pranata humas, pranata komputer,
penyuluh perindustrian & perdagangan, perencana program dan analisa
kepegawaian.

2

Jabatan Fungsional Umum : Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan
pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit
3Jabatan Fungsional Tertentu : Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan untuk
kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit
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Dalam menjalankan proyek pengembangan industri logam ini, BBLM
menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Belgia dalam perjanjian DTA45, yaitu perjanjian kerja sama bilateral antara kedua Negara yang ditandatangani
pada tanggal 3 Februari 1970 untuk masa 5 tahun, yang berakhir pada tanggal 31
Maret 1975. Dalam perjanjian itu berisi bahwa Pemerintah Kerajaan Belgia
memberikan bantuan teknis kepada BBLM.Mengingat bantuan dari Pemerintah
Belgia masih dibutuhkan, maka perjanjian kerja samaitudibuat untuk jangka
waktu 4 tahun yang dimulai dari tanggal 1 April 1975 sampai 1 April 1979.Pada
tahun 1979, perjanjian antara BBLM dengan Pemerintah Belgia berakhir.
Akan tetapi, BBLM merasa masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah
Belgia, sehingga perjanjian kerjasama antara BBLM dengan Pemerintah Kerajaan
Belgia diperpanjang kembali untuk jangka waktu 3 tahun yang dimulai dari
tanggal 1 April 1979 sampai 31 Desember 1982. Selain menjalin kerjasama
dengan Pemerintah Kerajaan Belgia, BBLM juga menjalin kerjasama dengan
United Nation Development Organization (UNIDO) pada tahun 1975-1978 terkait
pemberian dukungan teknis kepada BBLM.Kerjasama BBLM juga terjalin dengan
Pemerintah Jerman pada tahun 1976 dalam rangka untuk menunjang kegiatan
penelitian dan pengembangan teknologi yang semakin meningkat.
Pada tahun 1995-2000, staff peneliti di BBLM melakukan penelitian di
NIRIN (Jepang) sehingga terjalin kerja sama antara BBLM dengan NIRIN. Pada
tahun 1999-2004, BBLM bekerja sama dengan Japan International Cooperation
Agency (JICA) dalam rangka untuk penyedia tenaga technical assesment.Pada
tahun 2014-2015, BBLM menjalin kerja sama dengan Korea Institute of Material
Science (KIMS) dalam bidang penelitian dan metal engineering dalam rangka
untuk penyediaan material.
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2.1.1 Visi dan Misi Badan Balai Besar Logam dan Mesin
Visi
“Menjadi lembaga litbang (penelitian dan pengembangan) terkemuka dibidang
design process dan product engineering.“
Misi
1. Melakukan litbang (penelitian dan pengembangan) terapan design produk,
material, proses dan kepastian mutu dibidang logam dan mesin.
2. Memberikan pelayanan teknis : konsultasi dan supervisi, penilaian
kesesuaian, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM),
sertifikasi produk, sertifikasi personil dan sistem manajemen mutu bagi
industri logam dan mesin.
3. Penyebarluasan dan membantu penerapan teknologi dibidang logam dan
mesin kepada masyarakat industri.

2.1.2 Tugas dan FungsiBalai Besar Logam dan Mesin
Balai Besar Logam dan Mesin mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
Tugas
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44/MIND/PER/6/2006
tanggal 29 juni 2006, Balai Besar Logam dan Mesin mempunyai tugas pokok
untuk melaksanakan pengembangan industri logam dan pemesinan, penelitian
terapan serta layanan pengujian, jasa keteknikan dan peningkatan SDM,
sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI).
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Fungsi
1.

Melaksanakan kerjasama dan pengembangan usaha, monitoring dan
evaluasi serta konsultasi dan supervisi.

2.

Melaksanakan penelitian dan pengembangan, perancangan keteknikan,
standarisasi proses dan produk serta teknologi informasi.

3.

Melaksanakan alih teknologi, pengecoran logam, pemesinan dan
perlakuan panas serta pengelasan dan pelapisan.

4.

Melaksanakan penilaian dan kesesuaian, kalibrasi, pengujian dan inspeksi
serta sertifikasi produk dan profesi.

5.

Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur di
lingkungan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM)

2.1.3

Logo Balai Besar Logam dan Mesin
Logo adalah lambang dari sebuah perusahaan atau produk dan logo juga

merupakan simbol yang memberi penjelasan tentang citra dari perusahaan dan
produk atau yang lebih dikenal dengan sebutan branding atau coorporate
identity.Dengan memiliki logo perusahaan menempatkan dirinya secara berbeda
dalam masyarakat dan konsumen.

Gambar 2.1
Logo Balai Besar Logam dan Mesin

2.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan
Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen
bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang

16

ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu
komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan
tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut.
Fungsi struktur organisasi adalah sebagai berikut :
1.

Kejelasan tanggung jawab yaitu setiap anggota harus dapat bertanggung
jawab dalam pekerjaannya. Setiap anggota organisasi tentunya harus dapat
bertanggungjawab kepada pimpinan atau atasannya yang telah memberikan
wewenang, sebab pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut perlu
di pertanggung jawabkan.

2.

Kejelasan kedudukan adalah anggota atau seorang yang ada di dalam struktur
organisasi sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dari
hubungan, sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi
yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota.

3.

Kejelasan Mengenai Jalur Hubungan yaitu dalam melaksanakan pekerjaan
dan tanggung jawab setiap pegawai di dalam sebuah organisasi maka
dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur sehingga
dalam jalur penyelesaian satu pekerjaan akan semakin efektif dan dapat saling
memberikan keuntungan.

4.

Kejelasan Uraian tugas yaitu kejelasan mengenai uraian tugas di dalam
struktur organisasi akan sangat membantu pihak atasan untuk dapat
melakukan pengawasan maupun pengendalian, dan juga untuk bawahan akan
dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan
karena uraian yang jelas. Didalam struktur organisasi akan sangat membantu
apabila

pihak

atasan

atau

pimpinan

dapat

melakukan

controlling

2.2.1

Struktur Organisasi

KepkalKKJJJHHa Balai
Besar
Kepala Bagian Tata
Usaha

Kepala Bidang Kerjasama
dan Pengembangan Jasa
Teknik

Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan

Kepala Bidang Penilaian dan
Kesesujjjjjjaian

Kepala Seksi
Pemasaran dan
Kerjasama

Kepala Seksi
Perancangan
Keteknikan

Kepala Seksi Pelatihan

Kepala Seksi
Permesinan dan
Pengelasan

Kepala Seksi
Pengujian

Kepala Seksi
Pengecoran Logam
dan Perlakuan Panas

Kepala Seksi
Sertifikasi

Kepala Seksi Informasi

Kepala Seksi Kalibrasi

Kepala Sub
Bagian
Program
dan
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Gambar 2.2.1
Struktur Organisasi Balai Besar Logam dan Mesin
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Kepala
Sub
Bagian
Keuangan

Kepala Sub
Bagian
Kepegawaian

Kepala
Sub
Bagian
Umum

2.2.2

Deskripsi Jabatan Balai Besar Logam dan Mesin Kota Bandung
Uraian fungsi dan tanggung jawab utama, bagian kepegawaian pada Balai

Besar Logam dan Mesin Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Balai Besar
Mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan
seluruh

kegiatan

Penelitian,

Pengembangan,

Perekayasa,

Kerjasama,

Standardisasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Pengembangan Kompetensi
yang meliputi logam dan mesin sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Badan Penelitan dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam menyelenggarakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Balai Besar mempunyai
fungsi :
Tugas pokok Manajer Rayon adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja yang merupakan sasaran program kerja BBLM
sesuai kebijakan BPPI
2. Mengkoordinasikan tugas kepada Kepala Bidang/Kepala Bagian (Bagian
Tata Usaha, Bidang Kerjasama Pengembangan Jasa Teknik, Bidang
Penelitian dan Pengembangan dan Bidang Penilaian Kesesuaian)
mengenai rencana kerja BBLM
3. Mendisposisikan kepada Kepala Bidang/Kepala Bagian (Bagian Tata
Usaha, Bidang Kerjasama Pengembangan Jasa Teknik, Bidang Penelitian
dan Pengembangan dan Bidang Penilaian Kesesuaian) untuk pelaksanaan
rencana kerja BBLM
19
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4. Monitoring aktivitas pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha, Bidang
Kerjasama

Pengembangan

Jasa

Teknik,

Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan dan Bidang Penilaian Kesesuaian pada masing-masing
Kepala Bagian/Bidang
5. Mengevaluasi aktivitas pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha, Bidang
Kerjasama

Pengembangan

Jasa

Teknik,

Bidang

Penelitian

dan

Pengembangan dan Bidang Penilaian Kesesuaian melalui rapat dengan
masing-masing Kepala Bagian/Bidang
6. Menandatangani surat-surat keputusan dalam rangka tertib administrasi
dan regulasi
7. Memeriksa dan menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga
8. Memeriksa proposal litbangyasa yang dibuat oleh pegawai

2. Kepala Bagian Tata Usaha
Tugas Pokok
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi
program balai, monitoring dan evaluasi serta pelaporan; administrasi keuangan
dan inventarisasi barang milik Negara; perencanaan dan pengembangan serta
kesejahteraan pegawai; dan urusan tata laksana perkantoran dan sarana prasarana;
yang dimulai dengan menyusun rencana, koordinasi, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepala – kepala Sub Bagian pada Bagian Tata
Usaha serta sistem pengendalian dan pengawasan internal dalam mewujudkan
reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM).
Kepala Bagian Tata Usaha membawahkan:
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1. Sub Bagian Progam dan Pelaporan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Kepegawaian
4. Sub Bagian Umum

3. Sub Bagian Progam dan Pelaporan mempunyai tugas pokok
Mengkoordinasikan seluruh aktivitas pada Sub Bagian Program dan
Pelaporan yang dimulai dengan menyusun rencana kerja (RENSTRA, RENKIN,
RENJA, RKA-KL, DIPA), mengkoordinasikan rencana kerja, monitoring
pelaksanaan rencana kerja, mengevaluasi rencana kerja dan laporan kinerja
(LAKIP) yang dilakukan Staf Sub Bagian Program dan Pelaporan.
Tugas pokok Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
1. Menyusun rencana kerja (RENSTRA, RENKIN, RENJA, RKA-KL,
DIPA) Balai Besar Logam dan Mesin
2. Mengkoordinasikan Staf Program dan Pelaporan dalam mempersiapkan
bahan rencana kerja (RENSTRA, RENKIN, RENJA, RKA-KL, DIPA) ,
Laporan Triwulan dan LAKIP.
3. Mengkoordinasikan Staf Program dan Pelaporan monitoring Bapenas,
monitoring DJA dan monitoring ALKI yang dikoordinasikan dengan
setiap koordinator kegiatan dilakukan setiap bulan.
4. Mereview rencana kerja kegiatan yang berupa TOR (Term of Reference)
dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang diajukan masing-masing
Bagian/Bidang
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5. Monitoring aktivitas pelaksanaan kegiatan Program dan Pelaporan yang
dilakukan oleh Staf Sub Bagian Program dan Pelaporan.

4.

Sub Bagian Keuangan
Jabatan ini mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan seluruh aktivitas

pada Sub Bagian Keuangan yang dimulai dengan menyusun rencana,
mengkoordinasikan seluruh kegiatan Keuangan (anggaran BBLM, perencanaan
perkiraan dana, penatausahaan inventaris Barang Milik Negara, penerimaan dan
pembayaran, pengadministrasian keuangan, penggajian), monitoring pelaksanaan
rencana kerja dan mengevaluasi rencana kerja yang dilakukan oleh Staf Sub
Bagian Keuangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan mempunyai
fungsi :
1. Menyusun

rencana

pelaksanaan

anggaran

sesuai

DIPA

tahunan

berdasarkan program kerja
2. Mempersiapkan perencanaan perkiraan penarikan dana mingguan, bulanan
dan tahunan melalui aplikasi yang tersedia
3. Melaksanakan pengaturan dan pendayagunaan Sumber Daya (dana, SDM,
Asset)
4. Mengkoordinasikan dalam penatausahaan inventaris Barang Milik Negara
(BMN) melalui aplikasi SIMAK BMN
5. Memeriksa dan memberikan paraf pada bukti penerimaan dan pembayaran
yang akan dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
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5. Sub Bagian Kepegawaian
Jabatan ini

mengkoordinasikan seluruh

aktivitas

pada

Sub Bagian

Kepegawaian yang dimulai dengan menyusun rencana, mengkoordinasikan
seluruh kegiatan Kepegawaian (terkait kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
usulan pensiun, cuti pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai, DSP dan DUK,
Askes dan Taspen, usulan tanda kehormatan PNS).
Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Kepegawaian mempunyai
fungsi :
1. Menyusun rencana kerja kegiatan Kepegawaian Balai Besar Logam dan
Mesin
2. Mengkoordinasikan Staf Sub Bagian Kepegawaian dalam penyelesaian
seluruh kegiatan Kepegawaian yang terdiri dari kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, usulan pensiun, cuti pegawai, pendidikan dan pelatihan
pegawai, surat masuk dan surat keluar, DSP dan DUK, Askes dan Taspen,
usulan tanda kehormatan PNS)
3. Memeriksa usulan kenaikan gaji berkala, usulan kenaikan pangkat, usulan
pensiun, usulan cuti pegawai, DSP dan DUK maupun surat masuk dan
surat keluar, serta tanda-tanda kehormatan PNS
4. Melakukan proses rekrutmen untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri (PPNPN)
5. Menyusun dokumen perencanaan Diklat Fungsional, Struktural dan Teknis
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6.

Sub Bagian Umum
Jabatan ini mengkoordinasikan seluruh aktivitas pada Sub Bagian Umum

yang dimulai dengan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Umum (terkait urusan
kebersihan, keamanan, rumah tangga, perlengkapan dalam kebutuhan sehari-hari,
laporan barang masuk dan keluar, perbaikan dan perawatan gedung,
kesekretariatan, kendaraan dinas), monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Umum dan mengevaluasi Kegiatan Sub Bagian Umum yang dilakukan oleh Staf
Sub Bagian Umum. menerapkan SPIP dan Zona Integritas dilingkungan Sub
Bagian Umum, dalam rangka pelaksanaan urusan melakukan urusan surat
menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan,
pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium
Dalam melaksanakan tugas pokok Subbagian Umum mempunyai fungsi :
1. Mengkoordinasikan Staf Sub Bagian Umum dalam penyelesaian seluruh
kegiatan Umum yang terdiri dari urusan kebersihan, keamanan, rumah
tangga, perlengkapan dalam kebutuhan sehari-hari, laporan barang masuk
dan keluar, perbaikan dan perawatan gedung, kesekretariatan, kendaraan
dinas).
2. Memonitoring pelaksanaan rencana kerja dan mengevaluasi rencana kerja
yang dilakukan oleh Staf Sub Bagian Umum.
3. Melakukan pemantauan kedisiplinan para pegawai Sub Bagian Umum.
4. Membuat laporan mingguan, mengisi ALKI bulanan, dan membuat
laporan akhir tahun kegiatan-kegiatan yang berada di Sub Bagian Umum.
5. Mengawasi Staf Urusan Kebersihan halaman diluar gedung maupun
didalam gedung dalam menyelesaikan pekerjaan
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7. Bidang Kerjasama dan Pengembangan Jasa Teknik
Mempunyai tugas pokokmengkoordinasikan seluruh aktivitas tim bidang
Kerjasama dan Pengembangan Jasa Teknik (KPJT) untuk penyelesaian kegiatan
KPJT (Pemasaran dan Kerjasama, Pelatihan, Informasi) yang dimulai dengan
menyusun rencana kerja, mengkoordinasikan rencana kerja, monitoring
pelaksanaan rencana kerja dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja yang
dilakukan Kepala Seksi pada Bidang Kerjasama Pengembangan Jasa Teknik.
Bidang Kerjasama dan Pengembangan Jasa Teknik, membawahkan:
1. Kepala Seksi Pemasaran dan Kerjasama
2. Kepala Seksi Pelatihan
3. Kepala Seksi Informasi

8. Tugas Pokok Kepala Seksi Pemasaran dan Kerjasama
Jabatan ini mengkoordinasikan seluruh aktivitas Seksi Pemasaran dan
Kerjasama untuk penyiapan bahan pelayanan pelanggan, penyiapan bahan
pemasaran, desiminasi hasil kegiatan dan pengembangan pasar, penyiapan bahan
perencanaan dan bahan pelaksanaan kerjasama serta negosiasi untuk pelaksanaan
kontrak

kerjasama

yang

dimulai

dengan

menyusun

rencana

kerja,

mengkoordinasikan rencana kerja, monitoring pelaksaan rencana kerja dan
mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja yang dilakukan Staf Seksi Pemasaran
dan Kerjasama.

9. Tugas Pokok Kepala Seksi Pelatihan
Jabatan ini mengkoordinasikan seluruh aktivitas Seksi Pelatihan untuk
kegiatan pelatihan yang dimulai dengan menyusun kurikulum dan silabus modul
Pelatihan, Uji Kompetensi dan Supervisi, mengkoordinasikan kegiatan Pelatihan,
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Uji Kompetensi dan Supervisi, monitoring pelaksanaan Pelatihan, Uji Kompetensi
dan Supervisi dan mengevaluasi pelaksanaan Pelatihan, Uji Kompetensi dan
Supervisi yang dilakukan Staf Seksi Pelatihan.

10.

Tugas Pokok Kepala Seksi Informasi
Jabatan ini mengkoordinasikan seluruh aktivitas Seksi Informasi untuk

penyelesaian pekerjaan terkait pembuatan server untuk penggunaan aplikasi yang
disediakan Kemenperin (e-mon, ALKI, SKP), mesin absensi agar real time
terkoneksi dengan Kemenperin, perangkat CCTV, website BBLM, Sistem
Informasi Manajemen BBLM dan Proxy BBLM), yang dimulai dengan menyusun
rencana kerja, mengkoordinasikan rencana kerja, monitoring pelaksaan rencana
kerja dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja yang dilakukan Staf Seksi
Informasi
11. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Jabatan ini mengkoordinasikan seluruh aktivitas bidang Penelitian dan
Pengembangan untuk penyelesaian kegiatan Penelitian dan Pengembangan
(Litbangyasa, Perancangan Keteknikan, Permesinan dan Pengelasan, Pengecoran
dan Perlakuan Panas) yang dimulai dengan menyusun rencana kerja, membuat
jadwal induk pekerjaan, mengkoordinasikan pekerjaan, monitoring pelaksanaan
rencana kerja dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja yang dilakukan Kepala
Seksi dan para pejabat fungsional di Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
1. Kepala Seksi Perancangan Keteknikan
2. Kepala Seksi Permesinan dan Pengelasan
3. Kepala Seksi Pengecoran Logam dan Perlakuan Panas
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13. Tugas Pokok Seksi Perancangan Keteknikan
Jabatan ini mengkoordinasikan seluruh aktivitas seksi perancangan
keteknikan untuk penyelesaian desain produk, manufaktur engineering dan
pemeriksaan kualitas produk yang dimulai dengan menyusun rencana kerja,
mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kerja, monitoring pelaksanaan rencana
kerja dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja yang dilakukan Staf
Perancangan Keteknikan. Menyusun SKP untuk divalidasi (diperiksa) Kepala
Bidang PP dan memeriksa (memvalidasi) SKP yang disusun oleh staf
perancangan keteknikan serta melaporkan kemajuan penyelesaian desain produk,
manufaktur engineering dan pemeriksaan kualitas produk kepada Kepala Bidang
PP.

14. Tugas Pokok Permesinan dan Pengelasan
Jabatan ini mengkoordinasikan seluruh aktivitas seksi permesinan dan
pengelasan untuk penyelesaian kegiatan PP dengan proses permesinan dan
pengelasan yang dimulai dengan menyusun rencana pekerjaan, membuat jadwal
pekerjaan,

mengkoordinasikan

pekerjaan,

monitoring

pelaksanaan

dan

mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan teknisi Permesinan dan
Pengelasan.

15. Tugas Pokok Pengecoran Logam dan Perlakuan Panas
Jabatan ini mengkoordinasikan seluruh aktivitas seksi pengecoran dan
perlakuan panas untuk penyelesaian kegiatan PP dengan proses pengecoran dan
perlakuan

panasyang

dimulai

dengan

menyusun

rencana

kerja,

mengkoordinasikan rencana kerja, monitoring pelaksanaan rencana kerja dan
mengevaluasi rencana kerja yang dilakukan Staf Pengecoran dan Perlakuan Panas.
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16. Bidang Penilaian dan Kesesuaian
Jabatan ini mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengujian, sertifikasi dan
kalibrasi dalam Bidang Penilaian Kesesuaian Balai Besar Logam dan Mesin
Kepala Bidang Penilaian dan Kesesuaian, membawahi:
1. Seksi Kalibrasi
2. Seksi Pengujian
3. Seksi Sertifikasi

17. Tugas Pokok Seksi Kalibrasi
Jabatan ini mengkoordinasikan seluruh kegiatan Kalibrasi, yang terdiri dari
penerimaan alat dari Seksi Pemasaran dan Kerjasama, pengadministrasian surat
menyurat pada Seksi Kalibrasi maupun pelaporan pada Seksi Kalibrasi dan
pengevaluasian laporan akhir Laboratorium hasil Kalibrasi.

18. Tugas Pokok Seksi Pengujian
Jabatan ini melakukan koordinasi untuk kegiatan Pengujian dan Inspeksi
maupun proses pengadministrasian pada seksi Pengujian yang meliputi surat
menyurat yang masuk dan laporan kegiatan proses Pengujian dan Inspeksi yang
dilakukan serta mengevaluasi laporan akhir kegiatan Pengujian dan Inspeksi

19. Tugas Pokok Seksi Sertifikasi
Jabatan ini mengkoordinasikan Staf pada Seksi Sertifikasi dalam
memberikan pelayanan publik pada pelaksanaan Jasa Sertifikasi Sistem
Manajemen Mutu, Produk, dan Pengambilan Contoh.
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2.3 Bidang Kegiatan Usaha Balai Besar Logam dan Mesin
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Balai Besar Logam dan Mesin secara
umum meliputi hal-hal sebagai berikut :
1.

Pengujian



Pengujian Mekanik



Pengujian Fisika



Pengujian Kimia

2. Kalibrasi
Adalah kegiatan untuk menentukan nilai kebenaran penunjukkan alat ukur
konvensional dan mengukur bahan dengan membandingkannya dengan standar
pengukuran yang dapat dilacak ke nasional dan/internasional.
3.

Sertifikasi
Sertifikasi mempunyai 39 ruang lingkup produk oleh lembaga sertifikasi

produk (LSPro) BBLM
a. Pelatihan Teknis dan Uji Kompetensi
Layanan pelatihan tersebut meliputi:
o

Pelatihan permesinan

o Pelatihan pelapisan logam
o

Pelatihan perlakukan panas

o

Pelatihan kalibrasi

o

Pelatihan manajemen industri

o

Pelatihan pengecoran logam

o

Pelatihan pengelasan

o

Pelatihan rancang bangun produk

o

Pelatihan teknologi informasi
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Jenis Uji Kompetensi yang diselenggarakan oleh BBLM:
o Permesinan
o Pengelasan
o Pengecoran
o Manajemen (ISO)
o Kalibrasi dan pengujian
o Uji Kompetensi
4.

Penelitian dan Pengembangan

1. Litbangyasa material
2. Proses manufaktur
3. Rancang bangun dan perekayasaan
4. Pengembangan produk

BAB III
HASIL PELAKSANAAN KPK DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja
Pada bagian hasil Kuliah Praktek Kerja (KPK) ini penulis akan menjelaskan
mengenai bidang kajian yang penulis pilih dan kemudian dilaksanakan selama
melangsungkan Kuliah Praktek Kerja (KPK) di Balai Besar Logam dan Mesin
Kota Bandung. Selain itu, penulis juga akanmenjelaskan mengenai landasan teori
berdasarkan atau sesuai dengan judul yangpenulis angkat.

3.1.1. Teknik Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja
Praktek pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja (KPK) yang dilakukan
penulisadalah Block Release yaitu penyelenggaraan kuliah praktek kerja
dilakukan dalam satu periode tertentu. Dimana periode tersebut dilakukan dalam
kurun waktu satubulan yaitu pada tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16
Agustus 2019.Penulis melakukan kegiatan Kuliah Praktek Kerja (KPK) di Balai
Besar Logam dan Mesin Kota Bandung selama 24 hari hari kerja. Selama 24hari
tersebut, dengan dibimbing oleh pembimbing dari Balai Besar Logam dan Mesin
Kota Bandung yaitu bapak Tedi Gunawan. Selamamelaksanakan kuliah praktek
kerja ada beberapa kegiatan yang penulis kerjakandi Balai Besar Logam dan
Mesin Kota Bandung, Mulai dari minggu pertamasampai dengan selesainya
pelaksanaan kuliah praktek kerja. Adapun kegiatanyang dilakukan penulis pada
saat Kuliah Praktek Kerja di Balai Besar Logam dan Mesin Kota Bandung,
sebagai berikut:
Tabel 3.1
31
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Kegiatan Kuliah Praktek Kerja pada Balai Besar Logam dan Mesin
Hari/Tanggal
Kehadiran
Materi Kegiatan
Keterangan
Selasa, 16 Juli 2019

1

Rabu, 17 Juli 2019

2

Kamis, 18 Juli 2019

3

Jumat, 19 Juli 2019

4

Senin, 22 Juli 2019

5

Selasa, 23 Juli 2019

6

Rabu, 24 Juli 2019

7

Kamis, 25 Juli 2019

8

Jum’at, 26 Juli 2019

9

Senin, 29 Juli 2019

10

Selasa, 30 Juli 2019

11

Rabu, 31 Juli 2019

12

Kamis, 1 Agustus
2019
Jum’at, 2 Agustus
2019
Senin, 5 Agustus
2019
Selasa, 6 Agustus
2019
Rabu, 7 Agustus
2019
Kamis, 8 Agustus
2019
Jum’at, 9 Agustus
2019
Senin, 12 Agustus
2019

13

Meminta tanda tangan
untuk keperluan surat
Melegalisir surat
pelatihan
Melegalisir surat
pelatihan
Menginput data
pegawai
Menginput data
pegawai
Merevisi informasi
faktor jabatan
fungsional
Merevisi informasi
faktor jabatan
fungsional
Melegalisir surat

14

Meminta tanda tangan

15

Rekapitulasi pegawai
absen bulan Juli
Rekapitulasi pegawai
absen bulan Juli
Rekapitulasi pegawai
absen bulan Juli
Melegalisir surat

16
17
18
19
20

Membantu merevisi
SOP
Menginput data SOP
Membantu Merevisi
SOP
Membantu Merevisi
SOP
Wawancara

Memberikan cap pada
surat
Mencatat surat masuk
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Selasa, 13 Agustus
2019
Rabu, 14 Agustus
2019
Kamis, 15 Agustus
2019
Jum’at, 16 Agustus
2019

21

Melegalisir surat

22

Melegalisir surat

23

Menyusun data

24

Salam dan perpisahan

Kepada
seluruh bagian
Kepegawaian

3.1.2. Bidang Kajian Kuliah Praktek Kerja
Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja (KPK) ini, bidang kajian yang penulis
ambil adalah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berfokus pada Tinjauan
Pelaksanaan Budaya Organisasi Pada Balai Besar Logam dan Mesin Kota
Bandung dengan maksud untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Budaya
Organisasi Pada Balai Besar Logam dan Mesin Kota BandungJawaBarat.Ulasan
kritis terhadap hasil Kuliah Praktek Kerja dengan judul Tinjauan Pelaksanaan
Budaya Organisasi pada Balai Besar Logam dan Mesin Kota Bandung yang akan
diteliti relevan dengan ide teoritis yang akan diaplikasikan.

3.1.3. Kajian Pustaka
Kajian pustaka menjadi hal penting dalam laporan Kuliah Praktek Kerja
(KPK) ini. Pada kajian pustaka ini penulis akan menjelaskan beberapa teori
danpengertian, definisi serta bahasan yang diperoleh dari beberapa sumber
danpendapat dari para ahli yang berkaitan dengan laporan Kuliah Praktek
Kerja(KPK) ini. Landasan teori ini diharapkan akan memberikan pengetahuan
bagipenulis dan pembaca.
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3.1.3.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu istilah yang digunakan
untuk menerangkan keanekaragaman aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam
penarikan, pengembangan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan yang
berbakat dan bersemangat. Beberapa persoalan yang akan dibahas dalam
kaitannya dengan proses manajemen sumber daya manusia itu menyangkut: a)
penarikan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola perencanaan, rekrutmen, dan
seleksi tenaga kerja, b) mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola
orientasi, pelatihan dan pengembangan, serta perencanaan dan pengembangan
karir pegawai, c) mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, mengelola
penahanan dan pergantian, penilaian kinerja, kompensasi dan benefit, dan
hubungan tenaga kerja dan manajemen.
Berikut ini adalah pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
menurut para ahli.
Menurut A. A. Anwar Prabu Mangkunegara (2013:2)manusia merupakan
suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan
pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,
pengintegrasian, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai
tujuanorganisasi.
Menurut A.F Stoner yang dikutip oleh Sondang P. Siagian (2013:6) yaitu
suatu prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu
organisasi atau perusahaan dengan orang- orang yang tepat untuk
ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi
memerlukannya.
Menurut Bohlarander dan Sell (2013:23)adalah suatu ilmu yang
mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan,
membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang
mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat
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mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka
atas usahanya dan bekerja.
Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2013:10) “MSDM adalah ilmu dan seni
mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”.

Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu
pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu
(pegawai).Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara
maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan
pengembangan individu pegawai.

3.1.3.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia
Menurut Hasibuan (2013 :21) menyebutkan bahwa fungsi manajemen
sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pengendalian,

pengadaan,

pengembangan,

kompensasi,

pengintegrasian,

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.
a. Perencanaan(Planning)
Merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efesien agar sesuai dengan
kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.Perencanaan
dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian
meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan,
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian
karyawan. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan
perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
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b. Pengorganisasian(Organizing)
Kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan
pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi
dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat

untuk

mencapai

tujuan dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara
efektif.
c. Pengarahan(Directing)
Kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja
efektif serta efesien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan,
dan masyarakat.
d. Pengendalian(Controlling)
Kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan
perusahaan dan bekerja sesuai rencana.Apabila terdapat penyimpangan atau
kesalahan,

diadakan

tindakan

perbaikan

dan

penyempurnaan

rencana.

Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama,
pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.
e. Pengadaan(Procurement)
Proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan

induksi

untuk

mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang
baik akan membantu terwujudnya tujuan.
f. Pengembangan(Development)
Proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual,

dan

moral

karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang
diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa
depan.
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g. Kompensasi(Compensation)
Pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, baik berupa uang maupun
barang, kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan
perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak.Adil

kepada

artinya

sesuai

dengan prestasi kerja, sedangkan layak diartikan dapat memenuhi kebutuhann
primer serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintahan dengan
berdasarkan internal maupun eksternal konsistensi.
h. Pengintegrasian(Integration)
Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan
karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.
Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil
pekerjaannya.Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam
MSDM, karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang.
i. Pemeliharaan(Maintenance)
Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental,

dan

loyalitas karyawana, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.
Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang
berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada
internal dan eksternal konsistensi.
j. Kedisiplinan(Discipline)
Merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci
terwujudnya tujuan.Karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang
maksimal.Kedisiplinan adalah kegiatan keinginan dan kesadaran untuk menaati
peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.

38

k. Pemberhentian(Separation)
Pemberhentian

adalah

putusnya

hubungan

kerja

seseorang

dari

suatu

perusahaan.Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan
perusahaan, kontrak kerja berakhir, pension, dan sebab-sebab lainnya.

3.1.3.3 Manajemen Sumber Daya Manusia Terhadap Budaya Organisasi
Budaya Organisasi merupakan bagian dari manajemen sumber daya
manusia dan teori organisasi.manajemen sumber daya manusia dan budaya
organisasi dapat dilihat dari perilaku, sedangkan teori organisasi dapat dilihat dari
aspek kelompok atau individu yang bekerjasama untuk mencapai tujuan, atau
organisasi sebagai wadah tempat individu bekerjasama secara rasional dan
sistematis untuk mencapai tujuan.

3.1.3.4 Pengertian Budaya Organisasi
Budaya Organisasi adalah sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh
organisasi dan menjadi panutan organisasi sebagai pembeda antara satu organisasi
dengan organisasi yang lain. Atau budaya organisasi juga diartikan sebagai nilainilai dan norma perilaku yang diterima dan dipahami secara bersama oleh anggota
organisasi sebagai dasar dalam aturan perilaku yang terdapat dalam organisasi
tersebut.
Berikut adalah pengertian budaya organisasi menurut para ahli :
Menurut Schein dalam Riani, (2011:6) adalah:“Suatu pola dari asumsiasumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh suatu
kelompok tertentu dengan maksud agar organisasi belajar mengatasi atau
menanggulangi masalah-masalahnya yang timbul akibat adaptasi eksternal
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dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan cukup baik, sehingga
perlu diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara benar untuk
memahami, memikirkan dan merasakan berkenaan dengan masalahmasalah tersebut.”
Menurut Kretiner et al. (2013:86) merupakan “satu wujud anggapan yang
dimiliki, diterima oleh kelompok anggota organisasi dan menentukan
bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan dan bereaksi terhadap
lingkungannya yang beraneka ragam.”
Menurut Mangkunegara (2013:13) adalah:“seperangkat asumsi atau sistem
keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma yang dikembangkan dalam
organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya
untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal.”
Menurut Robbins dalam Riani (2013:721) berpendapat:“merupakan suatu
sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan
organisasi tersebut dengan organisasi lain.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa
budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh keseluruhan anggota
organisasi yang dapat dijadikan pedoman bagi para karyawan untuk berperilaku
dalam organisasi dan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan adaptasi
eksternal dan integrasi internal.Budaya organisasi merupakan perwujudan seharihari dari nilai-nilai dan tradisi yang mendasari organisasi.Hal ini terlihat pada
bagaimana para karyawan berperilaku, harapan karyawan terhadap organisasi dan
sebaliknya.

3.1.3.5 Fungsi Budaya Organisasi
Menurut Schein dalam Tika, (2013:13) membagi fungsi budaya organsiasi
berdasarkan tahap perkembangannya, yaitu sebagai berikut ini:
a. Fase awal
Merupakan tahap pertumbuhan suatu organisasi pada tahap ini fungsi
budaya organisasi terletak pada pembeda baik terhadap lingkungan
maupun terhadap kelompok atau organsiasi lain.
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b. Fase pertengahan
hidup organisasi pada fase ini budaya berfungsi sebagai integrator karena
munculnya sub-sub budaya baru sebagai penyelamat krisis identitas dan
membuka kesempatan untuk mengarahkan perubahan budaya organisasi.
c. Fase dewasa
Pada fase ini budaya organisasi dapat sebagai penghambat dalam
berinovasi karena berorientasi pada kebesaran masa lalu dan menjadi
sumber nilai untuk berpuas diri.
Menurut Panbundu (2012:16) budaya organisasi sebuah perusahaan
memiliki beberapa fungsi, yaitu:
1. Budaya organisasi sebagai pembeda suatu organisasi terhadap lingkungan,
organisasi maupun kelompok lainnya. Budaya organisasi menciptakan suatu
identitas atau ciri yang membedakan satu

perusahaan

dengan

perusahaan

lainnya.
2. Sebagai perekat karyawan dimana budaya organisasi akan membentuk sense of
belonging dan rasa kesetiaan atau loyalitas terhadap sesama karyawan.
Pemahaman yang baik akan kebudayaan organisasi akan membuat karyawan
lebih dekat karena persamaan visi, misi dan tujuan bersama yang akan dicapai;
3. Budaya organisasi berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan sistem sosial.
Digambarkan dalam lingkungan kerja yang positif dan kondusif, dan konflik
serta perubahan dilakukan dengan efektif.
4. Budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Budaya organisasi
mengendalikan dan mengarahkan karyawan ke arah yang sama untuk mencapai
visi, misi dan tujuan perusahaan. Seluruh kegiatan di perusahaan akan berjalan
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apabila perusahaan mampu mengendalikan dan mengatur karyawan atau
pekerjanya dengan efektif dan efesien.
5. Sebagai integrator atau alat pemersatu sub budaya dalam organisasi

dan

perbedaan latar belakang budaya karyawan.
6. Budaya organisasi membentuk perilaku karyawan. Tujuan dari fungsi ini
dimaksudkan agar karyawan memahami cara untuk mencapai tujuan organisasi
sehingga karyawan akan bekerja lebih terarah.
7. Budaya organisasi juga berfungsi sebagai sarana untuk memecahkan masalah
perusahaan atau organisasi seperti masalah adaptasi lingkungan.
8. Budaya organisasi berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan
seperti perencanaan pemasaran, segmentasi pasar dan penentuan positioning.
9. Budaya organisasi dapat berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota
perusahaan atau organisasi, misalnya antara pemimpin dan karyawan, karyawan
dengan pimpinan dan sesama anggota perusahaan.
10. Penghambat inovasi. Budaya organisasi tidak selalu memberikan unsur positif
bagi perusahaan. Budaya organisasi dapat berfungsi sebagai pengambat inovasi
apabila perusahaan tidak mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan
lingkungan eksternal dan integrasi internal, perubahan-perubahan yang terjadi di
lingkungan tidak cepat dilakukan adaptasi oleh pimpinan organisasi, dan
pemimpin yang masih berorientasi pada kebesaran masa lalu. Sehingga untuk
mencegah budaya organisasi sebagai penghambat inovasi, maka pemimpin perlu
menyesuaikan budaya organisasi dengan perkembangan lingkungan namun tetap
memperhatikan kesesuaian budaya organisasi dengan perusahaan atau organisasi
itu sendiri.
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Dari beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan
budaya organisasi memiliki fungsi yang positif untuk pengelolaan organisasi
terhadap masalah eksternal dan masalah internal suatu organisasi.Budaya
organisasi juga berfungsi sebagai identitas, menetapkan batasan dalam
berperilaku, serta memunculkan komitmen karyawan.

3.1.3.6 Manfaat Budaya Organisasi
Beberapa manfaat budaya organisasi yang dikemukakan oleh Uha (2013)
dalam Safitri (2014:18), yaitu:
1. Budaya organisasi membantu untuk mengarahkan sumber daya dalam
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Budaya organisasi beperan sebagai
pedomanyang

diyakini

oleh

seluruh

karyawan

dalam

organisasi

yang

mengarahkan karyawan tersebut dalam pencapaian visi, misi dan tujuan
perusahaan.
2. Meningkatkan kekompakan tim di dalam organisasi sehingga mampu menjadi
perekat dalam mengikat anggota organisasi.
3. Membentuk perilaku staff dengan mendorong percampuran core values dan
perilaku yang diinginkan.
4. Meningkatkan motivasi staff sehingga organisasi dapat memaksimalkan potensi
karyawan dan memenangkan kompetisi.
5. Memperbaiki perilaku dan motivasi sumber daya sehingga meningkatkan
kinerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.
6. Menurunkan tingkat turnover karyawan.
7. Budaya organisasi dapat

membuat

pengembangan sumber daya manusia.

program

pengembangan usaha dan
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3.1.3.7 Pembentukan Budaya Organisasi
Meskipun budaya organisasi dapat berkembang dalam sejumlah cara yang
berbeda, prosesnya sering melibatkan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Seseorang secara sendiri (pendiri) memiliki sebuah ide untuk sebuah
perusahaan baru.
b. Kemudian pendiri membawa masuk satu atau lebih orang kunci lain dan
menciptakan kelompok inti yang berbagi visi bersama dengan pendiri.
c. Kelompok inti pendiri ini mulai bertindak secara serasi untuk menciptakan
sebuah organisasi dengan cara pencarian dana, perolehan hak paten, inkorporasi,
penempatan ruangan, pembangunan, dan seterusnya.
Ada unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pembentukan budaya organisasi :
a. Lingkungan usaha, merupakan unsur yang menentukan terhadap apa yang
harus dilakukan perusahaan agar bisa berhasil. Lingkungan usaha yang
berpengaruh antara lain meliputi produk yang dihasilkan, pesaing, pelanggan,
teknologi, pemasok, kebijakan pemerintah dan lain-lain.
b. Nilai-nilai, adalah keyakinan dasar yang dianut oleh sebuah organisasi. Nilainilai yang dianut dapat berupa slogan atau moto yang berfungsi sebagai: (1) Jati
diri, rasa istimewa yang berbeda dengan perusahaan lainnya; (2) Harapan
konsumen, merupakan ungkapan padat yang penuh makna bagi konsumen
sekaligus harapan baginya terhadap perusahaan.
c. Pahlawan, adalah tokoh yang dipandang berhasil mewujudkan nilai-nilai
budaya dalam kehidupan nyata.
d. Ritual, deretan kegiatan berulang yang mengungkapkan dan memperkuat nilainilai utama organisasi itu.
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3.1.3.8 Jenis-Jenis Budaya Organisasi
Jenis-jenis budaya organisasi dapat ditentukan berdasarkan proses
informasi dan tujuannya.
a. Berdasarkan Proses Informasi
Robert E. Quinn dan Michael R. McGrath (2006) membagi budaya organisasi
berdasarkan proses informasi sebagai berikut.
1.

Budaya

rasional,

proses

informasi

individual

(klarifikasi

sasaran

pertimbangan logika, perangkat pengarahan) diasumsikan sebagai sarana bagi
tujuan kinerja yang ditunjukkan (efisiensi, produktivitas, dan keuntungan atau
dampak).
2.

Budaya ideologis, dalam budaya ini pemrosesan informasi intuitif (dari
pengetahuan yang dalam, pendapat, dan inovasi) diasumsikan sebagai sarana
bagi tujuan revitalisasi (dukungan dari luar, perolehan sumber daya dan
pertumbuhan).

3.

Budaya konsensus, dalam budaya ini pemrosesan informasi kolektif (diskusi,
partisipasi, dan konsesus) diasumsikan untuk menjadi sarana bagi tujuan
kohesi (iklim, moral, dan kerja sama kelompok).

4. Budaya hierarkis, dalam budaya ini pemrosesan informasi formal
(dokumentasi, komputasi, dan evaluasi) diasumsikan sebagai sarana bagi
tujuan kesinambungan (stabilitas, kontrol, dan koordinasi).
a. Berdasarkan Tujuannya
Budaya organisasi berdasarkan tujuannya yaitu budaya organisasi
perusahaan, budaya organisasi publik, dan budaya organisasi sosial.
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Dalam bukunya Management Sixth Edition. Leslie W Roedan Llyod L. Byars
(2011) mengemukakan kembali keempat jenis budaya tersebut, yaitu: the though
person, macho culture, work hard or play hard culture, bet your company culture
and process culture. Adapun pengertian ke empat jenis budaya tersebut, yaitu:
a. The though person, macho culture (budaya keras atau budaya macho), Budaya
organisasi ini ditandai oleh individu-individu yang terbiasa mengambil resiko
tinggi dalam rangka mengharapkan keuntungan yang cepat tanpamemikirkan
mereka salah atau benar. Dalam budaya organisasi tipe ini kerja tim tidaklah
penting, artinya nilai kerjasama tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan
tidak ada kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Contoh dari perusahaan yang
menggunakan budaya ini adalah industri hiburan.
b. Work hard orplay hard culture (budaya kerja keras/ bermain keras), Budaya
organisasi ini memotivasi karyawan untuk mengambil resiko rendah dan
mengharapkan pengembalian yang cepat. Budaya organisasi ini menekankan diri
pada bersenang-senang dan tindakan.Budaya organisasi ini lebih mengutamakan
penjualan.Contoh perusahaan yang menggunakan budaya ini adalah real estate.
c. Bet your company culture(budaya pertaruhkan perusahaan anda). Budaya ini
ada dilingkungan di mana resiko tinggi dan keputusan diambil sebelum hasil
diketahui.Contoh perusahaan yang menerapkan budaya ini adalah pesawat
terbang.
d. Process culture(budaya proses), adalah budaya resiko rendah dengan
pengembalian rendah, karyawan hanya fokus kepada bagaimana sesuatu
dilakukan daripada hasil. Contoh perusahaan dengan budaya ini adalah
perusahaan perbankan.
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3.1.3.9 Budaya Kuat VS Budaya Lemah
Robbins dan Coutler (2011:64), mengatakan bahwa setiap organisasi atau
perusahaan memiliki budaya, namun tidak semua organisasi memiliki budaya
yang sama kuatnya. Suatu budaya organisasi dapat memiliki suatu tingkatan yaitu
budaya organisasi yang kuat dan budaya organisasi yang lemah.
Tabel 3.1
Budaya Kuat VS Budaya Lemah
Budaya Kuat
Budaya Lemah
Nilai-nilai diterima secara luas oleh
seluruh anggota organisasi

Budaya memberikan pesan yang
konsisten pada pada karyawan
mengenai hal apa yang dipandang
berharga dan penting
Para karyawan sangat
mengidentifikkan jati diri mereka
dengan budaya
Organisasi
Terdapat kaitan yang erat diantara
penerimaan nilai-nilai dan perilaku
para anggota organisasi

Nilai-nilai hanya dianut oleh
segolongan orang saja di dalam
organisasi- biasanya
kalangan manajemen puncak
Budaya memberikan pesan yang saling
bertolak belakang mengenai apa yang
dianggap berharga dan penting
Para karyawan tidak begitu peduli
dengan identifikasi budaya organisasi
mereka
Tidak terdapat kaitan yang erat diantara
penerimaan nilai-nilai dan perilaku para
anggota organisasi

Sumber: Robbins dan Coutler (2011:65)
Robbins

dan

Coutler

(2011:65)

dalam

“Manajemen”, menjelaskan bahwa budaya

bukunya

yang kuat

yang

berjudul

(strong culture)

digambarkan sebagai budaya yang menanamkan nilai-nilai utama organisasi
secara kokoh atau kuat dan diterima secara luas di kalangan karyawan, memiliki
pengaruh lebih besar dibandingkan dengan budaya yang lemah. Pengertian
akanbudayaorganisasi yang kuat adalah budaya yang dipegang secara intensif,
mendasar dan kukuh, dianut secara luas, secara jelas disosialisasikan dan
diwariskan. Semakin kuat budaya organisasi, semakin kuat budaya tersebut
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terhadap lingkungan, termaksud terhadap perilaku manusia. Ketika suatu
organisasi memiliki budaya yang kuat, karyawan akan memberikan kesetiaan
yang lebih besar dibandingkan dengan organisasi dengan budaya yang lemah.
Adapun budaya organisasi yang lemah (weak culture) sebagai tingkat
budaya dimana setiap orang memiliki nilai-nilai yang berbeda, terdapat
ketidakjelasan akan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang

melandasi setiap

keputusan perusahaan.

3.1.3.10 Hambatan Budaya Organisasi
Adapun Hambatan Budaya Organisasi sebagai berikut :
1. Hambatan terhadap perubahan : budaya menjadi beban bila perubahan yang
terjadi di lingkungan organisasi berubah secara cepat. Konsistensi budaya
organisasi yang telah berakar dapat membebani organisasi menanggapi perubahan
– perubahan yang terjadi.
2. Hambatan terhadap keanekaragaman : budaya organisasi yang kuat dapat
menjadi beban dalam keanekaragaman SARA. Budaya dapat menjadi beban bila
budaya itu secara efektif menyingkirkan kekuatan – kekuatan unik yang dibawa
oleh orang – orang dengan latar belakang yang berbeda – beda.
3. Hambatan terhadap merger &akuisisi : budaya organisasi yang kuat dapat
menjadi hambatan bilang ingin melakukan merger dan akuisisi karena perbedaan
budaya yang ada pada 2 organisasi tersebut. Contoh : akuisisi AT&T pada tahun
1991 atas NCR karena perbedaan budaya NCR yang konservatif dan
tersentralisasi tidak menerima baik AT&T sehingga menyebabkan kerugian lebih
dari US $3 miliar.
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3.2

Hasil Kuliah Praktek Kerja
Setelah melakukan kuliah praktek kerja diBalai Besar Logam dan Mesin

Kota Bandung, yang ditempatkan di bagian Kepegawaian. Penulis melakukan
pengamatan mengenai Budaya Organisasi di Balai Besar Logam dan Mesin Kota
Bandungdengan bekerja selama 25 hari untuk menemukan hasil dari pengamatan
tersebut.

3.2.1 Pelaksanaan Budaya Organisasi di Balai Besar Logam dan Mesin
Kota Bandung
Menurut hasil wawancara awal Penerapan budaya organisasi di Balai
Besar Logam dan Mesin adalah secara keseluruhan dimana budaya organisasi di
Balai Besar Logam dan Mesin itu sendiri merupakan identitas yang tidak hanya
menunjukan visi dan misi, namun berisi nilai-nilai instansi yang tercermin dari
perilaku dan kode etik pegawai. Budaya organisasi yang terdapat pada BBLM
adalah nilai-nilai tekun, jujur, berintegritas dan pelayanan prima.
Nilai- nilai yang ada pada BBLM ini seharusnya dapat diaplikasikan oleh
semua pegawai di Balai Besar Logam dan Mesin, demi terbentuknya budaya
organisasi yang kuat. Secara konsep, budaya organisasi mempersentasikan
persepsi dari para anggota organisasi yang ada didalamnya, sehingga diharapkan
meskipun para anggota organisasi berada pada latar belakang yang berbeda,
diharapkan para anggota organisasi menggambarkan budaya nya dalam istilah
yang sama. Seperti halnya pada BBLM, yang memiliki latar belakang pendidikan
yang beda namun pegawai memahami nilai-nilai yang terdapat pada Balai Besar
Logam dan Mesin.
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan budaya
organisasi di Balai Besar Logam dan Mesin Kota Bandung tidak hanya terfokus
terhadap pelaksanaan visi dan misi, tetapi di dalam visi dan misi terdapat nilai –
nilai inti instansi yaitu tekun, jujur, berintegritas dan pelayanan prima di Balai
Besar Logam dan Mesin Kota Bandung harus menerapkan nilai-nilai inti instansi
dalam kegiatan aktivitas bekerja guna tercapainya tujuan dari penerapan budaya
organisasi yang ada.
A. Balai Besar Logam dan Mesin Kota Bandung membudayakan kebiasaan baik,
seperti :
1.

Pegawai di Balai Besar Logam dan Mesin ini cukup memperhatikan hal-hal
detail dalam pekerjaanya. Hal ini terlihat dari pernyataan pegawai yang
seringkali melakukan perbaikan terhadap pekerjaan-pekerjaan administratif
yang telah dilakukan. Dalam menyelesaikan pekerjaannya, pegawai
memperhatikan kembali hasil pekerjaannya dan memperbaiki kembali
pekerjaannya agar tidak terdapat kesalahan. Tentunya kondisi ini merupakan
tuntutan dari pimpinan pada Balai Besar Logam dan Mesin ini.

2.

Para pimpinan berfokus pada perolehan atau hasil dan bukan pada teknik dan
proses yang digunakan untuk mencapainya. Dalam hal ini, pimpinan di Balai
Besar Logam dan Mesin tidak hanya berfokus pada perolehan atau hasil
akhir, namun terdapat upaya memikirkan proses yang akan dilakukan untuk
mencapai hasil tersebut. Seperti informasi yang diperoleh penulis dari
pernyataan pegawai Balai Besar Logam dan Mesin, bahwa pimpinan
seringkali mengadakan rapat untuk membahas proses yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan bersama.
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3.

Sejauh mana aktivitas kerja diorganisir dalam kelompok-kelompok kerja
dibandingkan pada kerja individual. Berdasarkan hasil pengamatan penulis,
bahwa di Balai Besar Logam dan Industri sendiri lebih banyak bekerja secara
kelompok. Masing-masing kegiatan dibentuk tim tersendiri, seperti tim untuk
kegiatan Zona Integritas, tim untuk kegiatan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan tim untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pada
Seksi/Sub Bagian terkait.

4.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pegawai di Sub Bagian
Kepegawaian, bahwa saat ini Balai Besar Logam dan Mesin sedang menata
untuk melakukan agent of change demi tercapainya budaya organisasi yang
kuat. Aktivitas yang dilakukan adalah membenahi organisasi dari berbagai
aspek. Hal pertama yang dilakukan adalah pembenahan pada SOP dan
Evaluasi Jabatan pada masing-masing posisi pegawai di Balai Besar Logam
dan Mesin. Selain itu, Evaluasi Jabatan yang sedang dilakukan juga
merupakan salah satu langkah untuk dilakukan perubahan pada Balai Besar
Logam dan Mesin agar pegawai tidak overload dalam pekerjaannya dan
memperoleh kelas jabatan yang sesuai dengan posisi yang ditempati saat ini.

5.

Pada Balai Besar Logam dan Mesin sebagian besar para pegawai terlihat
kompetitif untuk mencapai masing-masing target kerja yang sudah
ditetapkan. Namun, pegawai Balai Besar Logam dan Mesin dinilai lebih
agresif terhadap hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan pendapatnya.
Dengan kata lain, pegawai Balai Besar Logam dan Mesin tidak segan untuk
menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak
sesuai.
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6.

Beradaptasi pada lingkungan eksternal dengan cepat dan efektif secara
berkesinambungan dengan senantiasa menjaga kekuatan internal guna
mewujudkan visi dan misi menjadi jendela pembangunan Balai Besar Logam
dan Mesin dengan tekun, jujur, berintegritas dan pelayanan prima.

B. Hambatan pelaksanaan budaya organisasi pada Balai Besar Logam dan
Mesin Kota Bandung, seperti :
1.

Menurut informasi yang didapatkan bahwa dalam penerapan budaya
organisasi ini adalah sebagai lembaga yang bergerak dalam Bidang Penelitian
dan Pengembangan, Balai Besar Logam dan Mesin diharapkan menjadi
organisasi yang inovatif untuk menghasilkan produk-produk industri.Akan
tetapi, masih terdapat keluhan dari para pegawai di Balai Besar Logam dan
Mesin tentang kurangnya inovasi terhadap produk-produk yang dihasilkan
yang dirasa masih kurang sesuai dengan kebutuhan industri nasional.

2.

Kendala lain yang ada di Balai Besar logam dan Mesin keputusan-keputusan
yang dibuat oleh pimpinan kurang mempertimbangkan efek hasil pada
anggota organisasi. Dalam hal ini, penulis seringkali mendapatkan keluhan
dari pegawai di Balai Besar Logam dan Mesin terkait keputusan-keputusan
yang ditetapkan oleh pimpinan kurang mempertimbangkan hasil pada
pegawai di Balai Besar Logam dan Mesin.

3.

Setiap pergantian pimpinan akanmemberikan cara penanganan dan gaya
kepemimpinan yang berbeda, sehingga berpengaruh terhadap cara kerja para
pegawai. Sebagai contoh keputusan yang dibuat seringkali kurang
mempertimbangkan

keadaan

pada

pegawai

sehingga

menyebabkan

banyaknya pegawai kurang nyaman dengan keputusan yang ada. Keputusan
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dinilai berdasarkan subjektivitas penilaian, seperti halnya dengan sistem
promosi yang dilakukan di Balai Besar Logam dan Mesin dilakukan
berdasarkan keputusan dari para pimpinan tertinggi. Hal ini tentunya
dianggap kurang sesuai karena pemilihan pegawai yang akan dipromosikan
dianggap berdasarkan penilaian secara subjektif, bukan berdasarkan SOP atau
sistem yang terpadu.
4.

Serta kondisi yang terjadi di Balai Besar Logam dan Mesin adalah kurangnya
sosialisasi SOP terhadap pegawai. Padahal, sudah terdapat SOP sejak
beberapa tahun lalu, hanya saja sebagian besar pegawai merasa masih bekerja
tidak berdasarkan SOP akibat ketidaktahuan terhadap SOP yang ada. Hal ini
memang fokus perhatian yang saat ini menjadi tindak lanjut yang sedang
dilakukan oleh Balai Besar Logam dan Mesin.

3.2.2 Faktor-Faktor yang Membentuk Budaya Organisasi pada Balai Besar
Logam dan Mesin Kota Bandung
Untuk dapat bertahan, Balai Besar Logam dan Mesin harus mampu
mengarahkan anggotanya agar dapat beradaptasi dengan baik dan bahkan agar
mampu memanfaatkan dampak positif dari berbagai pembaruan tersebut dengan
pengembangan diri dan pengembangan organisasi.Faktor-faktor yang membentuk
budaya organisasi inilah dapat mengembangkan diri menghadapi perubahan yang
dikenal luas sebagai proses Organization Development (OD), untuk memperkuat
budaya organisasi. Adapun faktor-faktor yang membentuk budaya organisasi
sebagai berikut :
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1.

Komunikasi
Dalam rangka mengembangkan kebiasaan baik, seluruh anggota Badan

Balai Besar Logam dan Mesin berkewajiban meningkatkan kualitas komunikasi
antar anggota maupun antara perusahaan maupun masyarakat. Komunikasi yang
efektif dalam organisasi mempunyai dampak positif terhadap budaya perusahaan.
Dengan komunikasi yang efektif, pihak manajemen dapat melakukan sosialisasi
tujuan

dan

misi

perusahaan,

menyampaikan

aturan

perusahaan,

dan

memberitahukan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Pola komunikasi yang
diterapkan dalam Balai Besar Logam dan Mesin sudah menciptakan suatu pola
tingkah laku karyawan dalam berhubungan antar mereka satu sama lain, ataupun
antara atasan dan bawahan. Pada saat Balai Besar Logam dan Mesin dituntut
berperan menciptakan hubungan yang baik antara instansi pemerintah, media, dan
publik. Diperlukan pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang tersaji
secara akurat dan cepat. Sehingga dari komunikasi yang efektif akan tercipta
budaya organisasi positif ke dalam birokrasi untuk pelayanan jasa yang
berkualitas.
2. Motivasi
Upaya-upaya manajemen memotivasi

karyawan

juga

membentuk

budaya

tersendiri dalam perusahaan. Balai Besar Logam dan Mesin selalu memberikan
dukungan atau motivasi dengan karyawan nya satu sama lain dengan bentuk
dukungan moral atau dukungan materi, sehingga akan membentuk antusias
kinerjauntuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu pentingnya sebuah
motivasi dari dalam diri untuk menjalankan segala aktivitas yang menjadi tugas
dan tanggung jawab sehari-hari.Walaupun kemampuan seseorang dalam

54

menjalankan tugas cukup baik namun tidak didukung dengan motivasi kerja yang
baik, maka pelaksanaan tugas tersebut tidak akan dapat diselesaikan dengan
baik.Dengan adanya motivasi yang tinggi dari pemimpin atau bawahan pasti akan
membawa dampak kinerja yang tinggi pula. Kinerja karyawan salah satu dimensi
untuk mengukur, mengevaluasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
terhadap organisasi dimana ia bekerja. Bagaimana perusahaan Balai Besar Logam
dan Mesin memandang kerja keras karyawan, atau sejauh mana perusahaan
memperhatikan kondisi lingkungan kerja. Upaya saling memotivasi antar
karyawan dalam perusahaan ini akan menunjukkan bagaimana perusahaan
memandang sumber daya manusia yang ada didalamnya sehingga tercipta budaya
yang kuat.
3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah sistem formal tentang tugas dan hubungan kekuasaan
yang digunakan untuk mengatur jalannya perusahaan/organisasi tersebut. Struktur
organisasi tidak dapat dianggap sebagai sesuatu hal yang dapat diabaikan, karena
struktur itu menjelaskan dengan tegas garis perintah disertai dengan tugas dan
tanggung jawab masing-masing orang yang ada dalam organisasi tersebut. Bentuk
struktur organisasi pada Badan Balai Besar Logam dan Mesin yaitu Organisasi
Fungsional (Staff Organization), karena Balai Besar Logam dan Mesin memiliki
susunan dari satuan-satuan yang menangani tugas-tugas spesifik sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan dilengkapi sub bagian, pembagian tugas jelas dan tegas,
unit-unit organisasi berdasarkan spesialis kegiatan, dan level dibawah pimpinan
puncak dapat langsung mempunyai wewenang memberikan perintah langsung
pada unit-unit bawahan masing-masing. Untuk itu organisasi jenis ini sering juga
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dijumpai pada organisasi lembaga birokrasi pemerintah. Penetapan struktur
organisasi di Balai Besar Logam dan Mesin saat ini masih belum sesuai dengan
yang seharusnya, dimana masih melakukan penempatan pegawai yang tidak
sesuai dengankemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai tersebut tetapi
didasarkan pada kekosongan suatu posisi dan pelamar yang datang pada waktu
tertentu.
4.

Gaya Manajemen
Berdasarkan wawancara yang diperoleh, gaya manajemen berkaitan dengan

gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan otoriter lebih dominan digunakan oleh
pemimpin di Balai Besar Logam dan Mesin. Hal ini berupa pengaruh pemimpin
dalam memberi intruksi terhadap karyawan, melakukan pengawasan yang ketat
terhadap pekerjaan sehari-hari, memiliki dominasi dalam membuat kebijakan
perusahaan dan tidak memberikan kesempatan kepada karyawan dalam
melakukan pengambilan keputusan. Tetapi gaya kepemimpinan otoriter juga lebih
berpengaruh dalam meningkatkan motivasi kerja dan kinerja karyawan. Gaya
manajemen yang tercipta di Balai Besar Logam dan Mesin akan mempengaruhi
bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, kegiatan memimpin serta
pengendalian akan mencerminkan gaya manajemen yang berlaku di perusahaan
tersebut.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kuliah kerja praktek mengenai tinjauan budaya organisasi di
Balai Besar Logam dan Mesin Kota Bandung, maka dapat di simpulkan yaitu :
1.

Pelaksanaan Budaya Organisasi di Balai Besar Logam dan Mesin Kota
Bandung

Menurut hasil wawancara awal penerapan budaya organisasi di Balai Besar
Logam dan Mesin adalah secara keseluruhan dimana budaya organisasi di Balai
Besar Logam dan Mesin itu sendiri merupakan identitas yang tidak hanya
menunjukan visi dan misi, namun berisi nilai-nilai instansi yang tercermin dari
perilaku dan kode etik pegawai. Budaya organisasi yang terdapat pada BBLM
adalah nilai-nilai tekun, jujur, berintegritas dan pelayanan prima.
C. Balai Besar Logam dan Mesin Kota Bandung membudayakan kebiasaan baik
seperti :
1.

Pegawai di Balai Besar Logam dan Mesin ini cukup memperhatikan hal-hal
detail dalam pekerjaanya.

2.

Para pimpinan berfokus pada perolehan atau hasil dan bukan pada teknik dan
proses yang digunakan untuk mencapainya.

3.

Sejauh mana aktivitas kerja diorganisir dalam kelompok-kelompok kerja
dibandingkan pada kerja individual.

4.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pegawai di Sub Bagian
Kepegawaian, bahwa saat ini Balai Besar Logam dan Mesin sedang menata
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untuk melakukan agent of change demi tercapainya budaya organisasi yang
kuat.
5.

Pada Balai Besar Logam dan Mesin sebagian besar para pegawai terlihat
kompetitif untuk mencapai masing-masing target kerja yang sudah
ditetapkan.

6.

Beradaptasi pada lingkungan eksternal dengan cepat dan efektif secara
berkesinambungan dengan senantiasa menjaga kekuatan internal guna
mewujudkan visi dan misi

D. Hambatan pelaksanaan budaya organisasi pada Balai Besar Logam dan
Mesin Kota Bandung, seperti :
1.

Masih terdapat keluhan dari para pegawai di Balai Besar Logam dan Mesin
tentang kurangnya inovasi terhadap produk-produk yang dihasilkan yang
dirasa masih kurang sesuai dengan kebutuhan industri nasional.

2.

Kendala lain yang ada di Balai Besar logam dan Mesin keputusan-keputusan
yang dibuat oleh pimpinan kurang mempertimbangkan efek hasil pada
anggota organisasi.

3.

Setiap pergantian pimpinan akanmemberikan cara penanganan dan gaya
kepemimpinan yang berbeda, sehingga berpengaruh terhadap cara kerja para
pegawai. Sebagai contoh keputusan yang dibuat seringkali kurang
mempertimbangkan

keadaan

pada

pegawai

sehingga

menyebabkan

banyaknya pegawai kurang nyaman dengan keputusan yang ada.
4.

Serta kondisi yang terjadi di Balai Besar Logam dan Mesin adalah kurangnya
sosialisasi SOP terhadap pegawai.

1.

Faktor-Faktor yang Membentuk Budaya Organisasi pada Balai Besar Logam
dan Mesin Kota Bandung
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2.

Komunikasi
Pola komunikasi yang diterapkan dalam Balai Besar Logam dan Mesin sudah
menciptakan suatu pola tingkah laku karyawan dalam berhubungan antar
mereka satu sama lain, ataupun antara atasan dan bawahan.

2.

Motivasi
Balai Besar Logam dan Mesin selalu memberikan dukungan atau motivasi
dengan karyawan nya satu sama lain dengan bentuk dukungan moral atau
dukungan materi, sehingga akan membentuk antusias kinerjauntuk mencapai
hasil yang optimal.

3.

Struktur Organisasi
Bentuk struktur organisasi pada Badan Balai Besar Logam dan Mesin yaitu
Organisasi Fungsional (Staff Organization).

4. Gaya Manajemen
Berdasarkan wawancara yang diperoleh, gaya manajemen berkaitan dengan
gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan otoriter lebih dominan digunakan
oleh pemimpin di Balai Besar Logam dan Mesin.

4.2. Saran
Adapun saran yang penulis sampaikan berdasarkan permasalahan dalam
budaya organisasi di Balai Besar Logam dan Mesin, yaitu :
3.

Inovasi merupakan bukti kualitas dari perusahaan, kualitas memang
berhubungan dengan inovasi. Mengembangkan inovasi yang sesuai dengan
kebutuhan

pelanggan,

agar

produk

inovasi

bisa

berhasil

proses

pengembangannya harus melihat kepada kebutuhan pasar. Sehingga produk
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tersebut siap dikomersilkan dan juga bisa memberi dampak langsung kepada
pelanggan. Hal ini tentunya diperlukan dorongan dan perhatian yang besar
dari pimpinan untuk dapat mendampingi para pegawai dalam menciptakan
produk-produk dengan inovasi yang lebih tinggi.
4.

Untuk membangun budaya organisasi yang dapat mendukung perubahan
organisasi dibutuhkan alat. Alat utamanya adalah komunikasi yang efektif
yaitu komunikasi yang sifatnya segala arah tidak hanya dari atas ke bawah
saja, sehingga akan memperlancar usaha pencapaian tujuan organisasi. Jalur
koordinasi dan komunikasi harus dibenahi agar semua informasi dapat
tersampaikan dengan baik kepada semua karyawan atau pimpinan, sehingga
tidak ada lagi yang tidak mengetahui informasi-informasi penting. Selain itu
dengan dibenahinya jalur koordinasi dan komunikasi dapat menghindari
misscommunication.

5.

Solusi terhadap hambatan ini adalah melalui proses sosialisasi kepada
karyawan. Setelah itu lakukan evaluasi untuk mengetahui apakah karyawan
bisa mengikuti SOP yang sudah ditetapkan atau tidak. Dari evaluasi ini
perusahaan juga bisa mengetahui apakah SOP memiliki kelemahan atau tidak.
Cara penyampaian SOP juga harus menarik dan tidak membosankan jika
ingin SOP segera diimplementasikan. Tidak hanya menggunakan chart flow
atau diagram namun memakai daftar checklist atau instruksi kerja. Dengan
menggunakan checklist juga bisa mendeteksi kekurangan dokumen dan lebih
efektif

ketimbang

hanya

mengingat

dari

diagram.
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