
Prosiding Seminar Nasional
Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

176

PENERAPAN  BUDAYA  ORGANISASI  DI  ERA  GLOBALISASI
(Suatu Pengamatan dan Pemikiran)

Setiadji Parwono
Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta

Abstract

The purpose of this article is to make a paper study on the implementation of the
organizational culture in the era of globalization. In this era that demands change
occured a major impact on survival of the organization, especially the changes in the
political, economic, social, cultural and technological. The organization has a strong
culture will have a significant influence on attitudes and behavior of members of his
organization. Organizations need to adapt and to adjust its organizational culture of
managerial aspects, aspects of leadership, the utilization of all resources owned and
technology and then disseminate through the systematic development of learning culture
through cultural global socialization strategies and cultural sensitivity training (cultural
awareness)

Keywords: globalization, organizational culture, global cultural strategies, cultural
awareness

Secara umum ada tiga jenis organisasi di Indonesia yakni;  organisasi

pemerintah, perusahaan multinasional dan perusahaan swasta. Organisasi-organisasi

tersebut dibentuk melalui peran lingkungan internal dan eksternal dimana lingkungan

internal menciptakan milliu kultural dan sosial dalam rangka pencapaian tujuan

organisasinya, dan lingkungan eksternal yang dapat mengidentifikasikan peluang dan

ancaman yang dihadapi organisasi. Lingkungan umum untuk suatu organisasi dapat

dibedakan berdasar; pertama, kebudayaannya (latar belakang sejarah, ideologi, nilai

dan norma,pola kepemimpinan, iptek dan hubungan antar pribadi)   Kedua, tingkat

kemajuan aplikasi teknologi, ketiga; sistem pendidikan, keempat; kekuatan dan

perkembangan politik yang menentukan arah kebijakan organisasi, dan kelima;

hukum,segala sumber daya, kependudukan,sosiologis dan ekonomi, semuanya dapat

mempengaruhi terhadap perubahan organisasi. Perubahan organisasi bersifat terbuka

karena organisasi berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan secara erat,

sehingga gejolak dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan berdampak

langsung tehadap perubahan dan perkembangan suatu organisasi.
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Budaya organisasi oleh Greenberg dan Baron (1997) dinyatakan sebagai

kerangka kerja kognitif yang terdiri dari sikap, nilai, norma, perilaku dan harapan-harapn

yang dibentuk oleh anggota-anggota organisasi.   Tosi, Rizzo dan Carroll (1994)

menyatakan budaya organisasi adalah cara berpikir,berperasaan dan bereaksi berdasar

pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau pada bagian-bagian organisasi,

Merupakan satu mental programming dari organisasi yang merupakan pencerminan dari

‘modal’ kepribadian organisasi..   Sedangkan Schein (1992) berpendapat budaya

organisasi terdiri dari asumsi-asumsi dasar yang dipelajari baik sebagai hasil

pemecahan masalah yang timbul dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya,

maupun sebagai hasil pemecahan masalah yang timbul dari dalam organisasi, antar unit

organisasi yang berkaitan dengan integrasi.  Budaya timbul sebagai hasil belajar

bersama dari para anggota organisasi agar dapat tetap bertahan. Asumsi-asumsi dasar

yang dianggap absah, diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang tepat

dalam mengamati, memikirkan dan merasakan dalam hubungannya dengan masalah

tersebut. Schein membedakan budaya organisasi kedalam tiga tingkat ; tingkat perilaku

dan artifact, nilai-nilai dan tingkat keyakinan. Budaya organisasi menurut Van Muijen,

Den Hartog dan Koopman (1997) sebagai berikut; budaya organisasi sebagai kumpulan

dari nilai, norma, ungkapan dan perilaku yang ikut menentukan bagaimana orang-orang

dalam organisasi saling berhubungan dan seberapa besar mereka menggunakan

tenaga dalam pekerjaan dan organisasinya.    Robbins (2003) mendefinisikan budaya

organisasi sebagai sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang

membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Koentjaraningrat (1973)

mendefinisikan nilai budaya sebagai suatu system nilai yang terdiri dari konsepsi-

kosepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai

hal-hal yang harus dianggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai budaya adalah

lapisan pertama yang paling abstrak dari adat istiadat. Lapisan kedua adalah system

norma-norma yang berkaitan dengan peran yang dimiliki seseorang dalam

masyarakatnya. Lapisan ketiga adalah hukum yang berdasarkan pada norma tersebut

dan lapisan terakhir adalah aturan-aturan khusus yang mengatur baebagai aktivitas

sehari-hari.

Budaya organisasi mempunyai lima fungsi yakni; pertama, budaya organisasi

menentukan batas-batas perilaku dalam organisasi, seperti apa yang boleh dan tidak

boleh dilakukan, persepsi tentang benar-salah, wajar dan tidak wajar, yang pantas dan

tidak pantas.  Kedua, budaya organisasi menumbuhkan rasa memiliki organisasi pada



Prosiding Seminar Nasional
Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

178

anggotanya,  ketiga, dengan rasa memiliki tadi para anggota bersedia membuat

komitmen demi keberhasilan organisasi mencapai tujuan organisasi. Keempat, budaya

organisasi berfungsi untuk memelihara stabilitas sosial dalam organisasi, jadi budaya

organisasi menjadi pengikat dan pendorong rasa kebersamaan para anggota, dan

kelima; manajemen menggunakan budaya organisasi sebagai alat pengendali perilaku

bawahannya.

Budaya organisasi dapat merupakan kekuatan namun dapat pula menjadi

kelemahan bagi organisasi Budaya merupakan kekuatan apabila mempermudah dan

memperlancar proses komunikasi, mendorong berlangsungnya proses pengambilan

keputusan yang efektif, memperlancar jalannya pengawasan dan menumbuhkan

semangat kerjasama serta memperbesar komitmen pada organisasi yang pada

gilirannya budaya meningkatkan efisiensi organisasi.   Budaya organisasi dapat menjadi

sumber kelemahan apabila keyakinan dan sistem nilai yang dianut tidak seirama dengan

tuntutan strategi organisasi.  Untuk hal tersebut lima aspek kehidupan organisasional

perlu mendapat perhatian khusus, kelima aspek dimaksud adalah; pertama,kerjasama

yang didasari niat, itikad baik dan iklim saling mempercayai, kedua; komunikasi yang

harus bebas dari distorsi(masalah komunikasi berkaitan dengan masalah bahasa dan

masalah gaya komunikasi), ketiga; pengambilan keputusan dengan menggunakan

sistem nilai sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan, keempat;  pengawasan

diperlukan sebagai instrument untuk mengamati apakah tindakan operasional benar

diarahkan untuk mencapai tujuan berdasar rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

dan yang kelima : komitmen, makin besar rasa memiliki organisasi pada anggota

organisasi akan makin mudah baginya untuk membuat komitmen demi keberhasilan

organisasi.

Saat ini kita sedang menjalani kehidupan di era gobalisasi.  Globalisasi adalah

proses yang menghasilkan dunia tunggal, dengan demikian terjadi saling

ketergantungan dalam aspek kehidupan politik, ekonomi dan budaya pada masyarakat

dunia (Robertson).  Kemanusiaan yang semula kumpulan statistik atau kategori filosofi/

ideologis, sekarang sebagai kesatuan sosiologis yang mencakup seluruh umat manusia.

Tumbuh satuan masyarakat dalam satu system global baik dibidang politik (ada

kesatuan supranasional; PBB, NATO dan sebagainya), dibidang ekonomi terjadi peran

koordinasi dan integrasi supranasional (ada OPEC, EFTA dan sebagainya) dan dibidang

kultur; media massa mengubah dunia, muncul bahasa global dan budaya massa model

Barat menjadi kultur universal.
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Globalisasi ditandai oleh;pertama, daur hidup sesuatu semakin pendek (sesuatu

sulit dipertahankan dalam jangka panjang) dan yang kedua adalah tuntutan akan

kemampuan untuk membongkar dan membangun kembali system keteraturan sosial

(dimana kekuatan untuk mempertahankan dan mengubahnya memunculkan konflik

internal).   Dalam globalisasi dunia menjadi satu system dengan ciri suatu nilai ganda

yang berubah terus menerus.  Teknologi generasi berikut akan dapat mengubah ‘aturan

main’ yang ada (tadinya tidak boleh-menjadi terbuka dan mudah),  Terjadi perubahan

sosial yang menyangkut segala sektor kehidupan manusia yakni masalah

perekonomian, pertanian, politik dan masalah nilai serta norma kehidupan manusia,

norma-norma yang baru sering menimbulkan ‘culture shock’ Ada tiga driver dari

perubahan di era global yakni; (1) teknologi komunikasi/ teknologi massa, (2) ekonomi

(secara ekonomi dunia berusaha menjadi satu) dan (3) politik (secara politik dunia makin

terpecah-pecah). Di era globalisasi ini negara yang paling siap memasukinya adalah

negara yang mempunyai sumber-sumber pendidikan dan teknik, banyak dananya dan

mempunyai budaya yang solid.  Karena ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) maka

terjadi perubahan nilai-nilai yang menimbulkan masalah perilaku manusia (narkoba,

pembunuhan, freesex, kriminalitas, neurosa) dan terjadi konflik antara kriteria tradisional

dengan kriteria modern.  Maka di era globalisasi kita perlu lebih memanusiakan manusia

dan mengembangkan kreatifitas, mempunyai kemampuan dalam banyak hal dan

mampu memilih yang terbaik.

Tantangan yang harus diwaspadai oleh organisasi di era globalisasi saat ini

adalah menyangkut masalah ekologi, sistem pengupahan dan kebijakan personalia,

jenis konsumen, pengembangan organisasi, keseimbangan perekonomian dan

kebijakan internasional. Tantangan keberagaman tersebut tertuju pada tataran

individual, tataran kelompok maupun tataran sistem yang menuntut dilaksanakannya

manajemen keberagaman. Khususnya untuk menghadap tantangan terutama pada

tantangan individual dan tantangan kelompok, faktor situasi dan ketrampilan mengelola

perbedaan budaya menjadi penting untuk itu dibutuhkan pembelajaran budaya yang

sistematis  yang dapat dilaksanakan melalui dua macam teknik yakni; strategi

komunikasi antar budaya (global cultural strategies) dan latihan kepekaan budaya

(culture awareness)

Jika diamati yang terjadi di Indonesia menunjukkan disatu sisi banyak organisasi

yang telah menetapkan budaya organisasinya namun masih lemah dalam menerapkan

di organisasi, disisi lain kenyataan juga menunjukkan bahwa lebih banyak organisasi
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yang belum mempunyai dan menetapkan budaya organisasinya ketimbang yang sudah

menerapkan.sehingga mempengaruhi laju tumbuhnya organisasi.  Fenomena tersebut

menyiratkan kurang disadari fungsi, peran dan manfaat budaya organisasi bagi proses

tumbuh kembangnya setiap organisasi sehingga banyak organisasi yang gagal bersaing

dengan organisasi lainnya bahkan organisasi bubar ditengah perjalanan dalam

mewujudkan visi dan misinya.

Modernitas dengan ciri antara lain individualisme (individu mempunyai

kebebasan) , diferensiasi (spesialisasi tenaga kerja dan konsumsi), rasionalitas

(penerapan manajemen efisiensi), ekonomisme (dominasi ekonomi) serta

perkembangan (globalisasi) ternyata juga mempengaruhi perjalanan suatu organisasi

dengan demikian mempengaruhi perkembangan budaya organisasinya   Saat ini sedang

terjadi globalisasi masyarakat manusia (Robertson) yaitu suatu proses yang

menghasilkan dunia tunggal, dengan demikian terjadi saling ketergantungan dalam

aspek kehidupan politik, ekonomi dan budaya pada masyarakat dunia.  Perubahan di

era globalisasi besar pengaruhnya terhadap laju tumbuh-kembangnya setiap organisasi

berarti akan mempengaruhi terjadinya perubahan sikap dan perilaku dari anggota

organisasi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang secara aktif

melaksanakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan menyangkut bidang politik,

ekonomi, sosial dan budaya, oleh karena itu perlu dikembangkan nilai budaya

pembangunan yang sejalan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di Indonesia

dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, dan semua organisasi yang ada di

Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan tuntutan perubahan di

era globalisasi.  Koentjaraningrat (1983) menyatakan empat nilai budaya yang perlu

dimiliki orang Indonesia yang ingin maju,yaitu ; memiliki nilai yang berorientasi ke masa

depan, merubah nilai tergantung pada alam menjadi bekerjasama dengan alam, menilai

tinggi hasil karya manusia (oreintasi kearah prestasi) dan menilai tinggi upaya orang

yang berprestasi (menghargai hasil karya orang lain dan bangga terhadap hasil karya

sendiri)

Dari ulasan di atas makin menjadi jelas bahwa salah satu faktor yang

membedakan organisasi satu dengan yang lain adalah budayanya dan organisasi yang

memiliki budaya yang kuat akan mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap sikap

dan perilaku para anggota organisasinya.  Oleh karena itu untuk mencapai

keberhasilannya setiap organisasi perlu meningkatkan kinerja organisasi dengan

membentuk dan mengembangkan budaya organisasinya.
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Berdasar pemahaman terhadap fenomena-fenomena diatas serta maka tujuan

utama dari bahasan masalah ini adalah untuk menggali cara-cara yang tepat dan benar

dalam menerapkan budaya organisasi di era globalisasi saat ini dan rumusan

masalahnya adalah ;“ Bagaimana menetapkan cara yang tepat dalam menerapkan

budaya organisasi di era globalisasi?”

Pembahasan
Manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya seorang diri, ia

membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tadi, untuk itu

kemudian manusia berkelompok dan berorganisasi. Tosi, Rizzo dan Carroll (1994)

berpendapat organisasi terdiri dari kelompok orang-orang yang bekerja untuk mencapai

tujuan organisasinya., dan untuk mencapai tujuan organisasi dikembangkan dan

dipertahankan pola-pola perilaku tertentu yang cukup stabil dan dapat diperkirakan

sebelumnya.  Pengembangan dan pertahanan pola-pola perilaku tersebut untuk

mencapai tujuan organisasi akan tetap berlangsung, meskipun anggota-anggota

organisasi berubah-ubah   Dari berkumpul/ berkelompoknya orang-orang tersebut

terbentuklah lingkungan sosial dalam organisasi dan lingkungan sosial tersebut faktor-

faktornya meliputi kepemimpinan dalam organisasi, aturan dan kebijaksanaan dari

organisasi, hubungan atasan dan bawahan dan antar rekan sekerja dan norma dari

organisasi serta dari kelompok tertentu dalam organisasi tersebut

Hal lain yang menarik dari organisasi yakni bahwa organisasi merupakan sistem

terbuka yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling terkait dan saling

mempengaruhi didalam memenuhi tujuannya.  Sistem terbuka artinya sistem yang

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya (berinteraksi dengan

lingkungannya). Dari sudut pandang ini setiap organisasi akan bertahan dan

berkembang apabila; komponen-komponen internal berfungsi secara harmonis satu

dengan yang lain dan berfungsi pula sistem memelihara hubungan baik dengan

lingkungannya.   Disisi lain menunjukkan bahwa perubahan terus berlangsung

sepanjang waktu dalam organisasi yang dalam sistem sosial organisasi disebut

perubahan atau pengembangan organisasi.Tujuan dari perubahan

organisasi adalah mengubah system, budaya dan perilaku organisasi dengan maksud

memengaruhi efektifitas organisasi, sedangkan sasaran perubahan adalah intervensi

perubahan terhadap sikap dan perilaku orangnya.
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Setiap organisasi memiliki budaya yang tercermin dari perilaku anggotanya dan

kebijakan serta peraturan organisasinya. Berbicara budaya adalah berbicara pada dua

ranah yakni ranah sosial dan ranah individual.  Pada ranah sosial, karena budaya lahir

ketika manusia bertemu dengan manusia lain dan membangun kehidupan bersama.

Dari kehidupan bersama diadakan aturan-aturan nilai-nilai,kebiasaan bahkan sampai

kepercayaan transcendental yang semuanya menjadi kerangka berperilaku mereka.

Pada ranah individual budaya diawali ketika individu bertemu untuk membangun

kehidupan bersama dimana individu tersebut memiliki keunikan masing-masing dan

saling mempengaruhi.  Ketika budaya sudah terbentuk maka setiap individu merupakan

agen-agen budaya yang memberi keunikan, membawa perubahan dan

menyebarkannya.  Dari ulasan tersebut tampak bahwa budaya sangat mempengaruhi

perilaku individu manusia.  Manusia sering menghadapi masalah atau persoalan yang

disebabkan oleh budaya yang tidak mendukung.  Manifestasi dari budaya organisasi

dapat ditemukan dalam praktek-praktek organisasi,yakni ; (1) rancangan organisasi

(struktur organisasi disusun berdasar nilai-nilai utama dan budaya organisasinya (2)

strategi seleksi dan sosialisasi; menggunakan cara yang menghasilkan tenaga kerja

yang memiliki nilai-nilai utama sesuai dengan nilai utama organisasi, (3) pembedaan

kelas berdasar hierarki dalam organisasi, makin tinggi tingkatnya makin besar

wewenangnya. (4)  ideologi, membantu para anggota organisasi memberi makna pada

keputusannya. (5) simbol-simbol mencakup; gelar, besar ruang kerja, tempat parkir dan

ruang makan khusus, jenis mobil yang berhubungan dengan posisi dan power dari

tenaga kerja yang bersangkutan. (6) bahasa ; setiap organisasi memiliki kata-kata  khas

yang tidak dikenal oleh orangyang bukan anggota organisasi termasuk gaya bahasanya

dan yang ke (7) ritual dan seremoni; yang dilaksanakan yang merupakan cerminan dari

nilai inti dari budaya organisasi Budaya menjalankan sejumlah fungsi didalam

organisasi; Pertama,budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi

dengan yang lain. Kedua, budaya memberi rasa identitas kepada anggota-anggota

organisasi. Ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih

luas daripada kepentingan diri pribadi seseorang.  Keempat, budaya meningkatkan

system sosial, budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan

organisasi dengan memberi standar-standar yang tepat mengenai apa yang harus

dilakukan oleh para anggotanya. Kelima, budaya berfungsi sebagai mekanisme

pembuat makna dan mekanisme pengendali yang memandu dan membentuk sikap dan
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perilaku para anggotanya.  Akan tetapi budaya juga dapat menjadi beban bagi

organisasi, seperti budaya yang kuat justru mengganggu fungsi keefektifan organisasi.

Budaya menjadi beban apabila nilai-nilai bersama tidak cocok dengan nilai yang

akan meningkatkan keefektifan organisasi dan ini mungkin terjadi bila lingkungan

organisasi itu dinamis.  Bila lingkungan berubah dengan cepat budaya organisasi yang

telah berakar mungkin tidak tepat lagi, jadi konsistensi perilaku merupakan asset bagi

organisasi bila organisasi menghadapi lingkungan yang stabil, namun konsistensi dapat

menjadi beban dan membuat kesulitan  dalam menanggapi perubahan-perubahan

lingkungan. Budaya kuat merupakan beban apabila budaya tersebut secara efektif

menyingkirkan kekuatan unik yang dibawa oleh orang-orang dengan latar belakang

berlainan kedalam organisasi..   Kondisi-kondisi berikut dapat menuntut perlu dilakukan

perubahan budaya organisasi, kondisi dimaksud adalah; krisis yang dramatis,

pergantian kepemimpinan dan budaya yang lemah. Bagaimana menjaga budaya agar

tetap hidup, dapat melalui praktek memanajemeni sumber daya manusianya dan

penerapan kepemimpinan yang sesuai dengan perubahan budaya organisasi.  Ada tiga

kekuatan yang memainkan bagian dalam mempertahankan budaya yakni;  Pertama,

praktik seleksi (menemukan calon anggota yang pada hakekatnya mempunyai nilai yang

konsisten dengan nilai-nilai organisasinya). Kedua, tindakan manajemen puncak (lewat

bahasa dan perilaku mereka menegakkan norma-norma yang mengalir ke bawah),

Ketiga,metode sosialisasi (organisasi membantu anggota baru menyesuaikan diri

dengan budaya organisasi).

Budaya diteruskan kepada para anggota melalui sejumlah bentuk yakni; cerita,

ritual, lambang/symbol kebendaan. dan bahasa.  Satu kenyataan yang menarik adalah

bahwa isi dan kekuatan budaya mempengaruhi iklim etis organisasi dan perilaku etis

para anggotanya.  Dalam hal ini budaya organisasi yang paling mungkin membentuk

standar etis tinggi adalah budaya yang tinggi dalam mentolerir resiko, dan rendah atau

sedang dalam keagresifan serta berfokus pada sarana dan hasil.   Untuk itu manajemen

dapat melakukan tindakan sebagai berikut; menjadi model peran yang kelihatan,

mengkomunikasikan harapan etis, memberikan pelatihan etika, memberi imbalan

terhadap tindakan etis dan hukuman terhadap tindakan tidak etis dan menyediakan

mekanisme perlindungan (menyediakan konselor etik, ombudsmen  atau pejabat etik)
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Kesimpulan dan Rekomendasi
Sebagai rangkuman dari penulisan ini dapat dikemukakan bahwa organisasi

yang memiliki budaya organisasi yang kuat akan mempunyai pengaruh yang bermakna

terhadap sikap dan perilaku para anggotanya.  Oleh karena itu kinerja organisasi perlu

ditingkatkan dengan membentuk dan mengembangkan budaya organisasi.  Budaya

organisasi itu dinamis, artinya dapat berubah sesuai tuntutan perkembangan

organisasinya.   Sementara itu penerapan budaya organisasi di Indonesia masih

memprihatinkan karena masih banyak organisasi yang tidak memiliki dan belum

menerapkan secara baik budaya organisasinya.  Kurangnya kesadaran organisasi

mengenai peranan budaya organisasi dapat berakibat kegagalan dalam bersaing dan

gagal mewujudkan visi dan misinya, bahkan dapat mematikan organisasi.

Saat ini sedang terjadi globalisasi masyarakat manusia, yaitu proses yang

menghasilkan dunia tunggal dengan konsekwensi saling ketergantungan. Disisi lain di

era globalisasi daur hidup sesuatu semakin pendek,sesuatu sulit dipertahankan untuk

jangka panjang, terjadinya perubahan sosial yang berkaitan dengan masalah nilai dan

norma kehidupan manusia sering menimbulkan culture shock.  Organisasi yang

mengalaminya tentu tidak efektif dan efisien perjalanan hidupnya.  Tantangan baru di

era globalisasi yang harus diwaspadai menyangkut masalah ekologi, system

pengupahan dan kebijakan personalia, jenis konsumen, pengembangan organisasi,

keseimbangan perekonomian dan kebijakan internasional.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang yang aktif melaksanakan

pembangunan diberbagai bidang kehidupan termasuk bidang budayanya, menuntut

dikembangkannya nilai budaya pembangunan.   Kekuatan budaya akan mempengaruhi

iklim etis semua organisasi yang ada dan juga perilaku etis dari para anggota

organisasi. Budaya organisasi yang paling mungkin membentuk standar etis yang tinggi

adalah budaya yang tinggi dalam mentolerir resiko dan rendah/ sedang dalam

keagresifan serta yang fokus pada sarana dan hasil.

Budaya organisasi itu dinamis artinya dapat berubah sesuai dengan tuntutan

perubahan organisasinya

Rekomendasi
Globalisasi masyarakat manusia yang menimbulkan tantangan baru yang

berkaitan dengan masalah manajemen, kepemimpinan dan penggunaan sumberdaya,

iptek dan kebijakan internasional. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut
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setiap organisasi harus mampu melakukan penyesuaian budaya organisasinya dengan

cara; pertama, menyesuaikan visi, misi dan strategi serta program organisasi,

menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan, merubah cara

kerja para anggota organisasi selaku agen-agen budaya yang membawa perubahan,

memanfaatkan sumberdaya dan teknologi yang memadai.  Kedua, dari segi

,manajemen dengan melakukan penyesuaian nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan

yang berlaku bagi para anggotanya, dan yang ketiga mengembangkan pembelajaran

budaya yang sistematis melalui sosialisasi global cultural strategies dan melakukan

pelatihan kepekaan budaya (cultural awareness)
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