
Organizational Culture 
Requires Deliberate 

Effort
Budaya Organisasi Butuh Usaha yang Tidak 

Tergesa-gesa 

Disusun oleh: Erina Ratnaning Tiastuti
Disunting oleh: Arifa Kartikasari



Pembelajaran dan pertumbuhan yang 
berkelanjutan adalah kunci untuk memperoleh 
keterampilan dan pengalaman yang diperlukan 
untuk peluang karir dan tujuan pribadi kita di 
masa depan.

Kita juga tahu bahwa menjaga diri kita agar tetap 
bugar secara fisik membutuhkan upaya yang 
terus-menerus untuk melakukan aktivitas sehat 
seperti nutrisi yang tepat, olahraga, dan gaya 
hidup aktif. 



Pembelajaran dan kebugaran jasmani adalah investasi 
jangka panjang untuk masa depan yang lebih sehat. 
Dibutuhkan disiplin diri dan fokus yang berdedikasi 
untuk melakukan investasi jangka panjang ini, 
meskipun tidak selalu mendapatkan dampak langsung.

Para pemimpin perlu beralih ke model organisasi 
yang merasakan dan merespons, di mana mereka 
memercayai orang-orang mereka untuk mengelola 
sendiri bekerja dengan pelanggan untuk memecahkan 
masalah dan mencapai hasil yang sukses. Maka dari 
itu, perlunya dedikasi dan kefokusan dalam investasi 
tersebut.



Organisasi Perlu 
Berinvestasi dalam:

1. Infrastruktur
Infrastruktur perlu menjadi investasi yang 
disengaja dari tahun ke tahun.

2. Belajar
Organisasi perlu menginvestasikan lebih 
banyak waktu dan uang untuk belajar. 
Mereka perlu mempelajari keterampilan 
dan perilaku baru.



3. Fokus

Para pemimpin harus lebih 
memfokuskan waktu untuk 
memperbaiki hambatan organisasi. 
Selain itu, para pemimpin juga harus 
mengetahui kelemahannya sehingga 
dapat mengatasi kelemahan tersebut.



3 Hal Penting untuk 
Anda:

1. Berinvestasilah dalam perkakas dan 
otomatisasi untuk mengurangi biaya dan upaya 
pelepasan. 

2. Berinvestasilah dalam pembelajaran. 
Investasikan dalam anggaran pelatihan. Sisihkan 
waktu untuk memungkinkan anggaran ini 
digunakan. Buat program pendampingan secara 
eksplisit menugaskan orang dan 
mendedikasikan waktu untuk pendampingan.

3.



3. Menyelaraskan program 
insentif untuk mengukur  
pertumbuhan. Pastikan dalam 
rencana kinerja tahunan setiap 
orang bahwa mereka diukur 
dan diberi insentif untuk 
belajar, membimbing, dan 
mengembangkan orang-orang 
di sekitar mereka.



Organisasi tidak berubah, 
orang-orang dalam organisasi  

yang berubah. Mereka 
berubah dengan melakukan 
tindakan yang disengaja dan 
menciptakan kebiasaan baru.
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