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Abstrak 

 Budaya organisasi merupakan norma norma, nilai nilai dan keyakinan keyakinan  

serta aturan aturan yang mengarahkan perilaku anggota organisasi, karena budaya organisasi 

merupakan hal yang sangat dibutuhkan didalam menjalankan organisasi.  Dalam penelitian 

ini untuk mengukur budaya organisasi yang ada pada Badan Narkotika Nasional Kota 

Tanjungpinang digunakan beberapa indikator yaitu (a) inisiatif individu, (b) toleransi 

terhadap tindakan beresiko, (c) pengarahan (arah), (d) integrasi, (e) dukungan manajemen, (f) 

kontrol, (g) identitas, (h) sistem imbalan, (i) toleransi terhadap konflik, dan (j) pola pola 

komunikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui budaya organisasi pada Badan Narkotika 

Nasional Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitataif, 

pengambilan sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan jumlahnya 5 orang 

pegawai yang mengetahui dibidangnya masing masing. Teknik pengumpulan data 

menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

 Budaya organisasi pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang berdasarkan 

dari hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala. Hal ini dilihat dari 

belum tercapainya tujuan yang diharapkan oleh organisasi dalam menciptakan dan 

mengembangkan budaya organisasi, yaitu lemahnya sikap pimpinan dalam memberikan 

sanksi terhadap pegawai yang melanggar peraturan, kurangnya sumber daya manusia serta 

sarana dan prasarana, pegawai yang berprestasi tidak mendapatkan imbalan yang sesuai 

Adanya sikap reaktif antar pegawai dan melakukan sedikit inisiatif serta rendahnya kesadaran 

pegawai dalam menyelesaikan tugas tugasnya, sering bersikap menunggu atasan, dilihat dari 

pegawai yang melaksanakan pekerjaan harus diperintah dahulu oleh atasan dan suka 

mengulur ulur waktu dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Oleh karena itu pihak Badan 

Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang harus mampu menciptakan budaya oragnisasi yang 

kuat  yang mampu mengajak seluruh anggota organisasi untuk mencapai satu visi, misi dan 

tujuan organisasi. 

 

Kata kunci : Budaya, Organisasi, Budaya Organisasi.  
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Abstract 

An organizational culture norms, values and beliefs as well as rules that direct the 

behavior of members of the organization, because the culture of the organization is much 

needed in running the organization. in this study to measure organizational culture that 

existed at the National Narcotics Agency Tanjungpinang used is (a) individual initiative, (b) 

tolerance to high-risk behavior, (c) directing, (d) integation, (e) management support, (f) 

control, (g) identity, (h) reward system, (i) tolerance to the conflict, and (j) communication 

patterns. The purpose of the study is to examine the organizational culture at the National 

Narcotics Agency Tanjungpinang. This study used qualitative research methods. The 

sampling was determined by purposive sampling technique which aims at the number 5 

samples of the civil servants who knows his job. Data collection techniques using 

observation, interviews, and documentation. 

Organizational culture at the National Narcotics Agency Tanjungpinang city field 

based on the findings indicate that there are still obstacles. It is seen from not achieving the 

expected goals by the organization in creating and developing the culture of the organization, 

namely the weak attitude of the leadership in providing sanctions against employees who 

violate the rules, lack of human resources and facilities, employees who excel not get 

appropriate rewards, their reactive attitude among employees and do a bit of initiative and 

lack of awareness of employees in completing their tasks, often to be waiting for the boss, the 

views of employees who carry out the work must be ordered in advance by the employer and 

the like stalling in the implementation given task. Therefore, the National Narcotics Agency 

Tanjungpinang should be able to create a strong organizational culture and firm, which is 

able to invite all members of the organization to achieve the vision, mission, and goals of the 

organization. 

Keywords: Culture, Organization, Organizational Culture. 

 

 

 

 



PENDAHULUAN  

Persoalan budaya dan karakter 

bangsa kini menjadi sorotan tajam 

masyarakat. Sorotan itu mengenai berbagai 

aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai 

tulisan dimedia cetak, wawancara, dialog, 

dan gelar wicara di media elektronik. 

Selain di media massa, para pemuka 

masyarakat, para ahli, dan para pengamat 

pendidikan, dan pengamat sosial berbicara 

mengenai persoalan budaya dan karakter 

bangsa di berbagai forum seminar, baik 

pada tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional. Persoalan yang muncul di 

masyarakat seperti korupsi, kekerasan, 

kejahatan seksual, perusakan, perkelahian 

massa, kehidupan ekonomi yang 

konsumtif, kehidupan politik yang tidak 

produktif, dan sebagainya menjadi topik 

pembahasan hangat di media massa, dan di 

berbagai kesempatan. 

Budaya organisasi pada mulanya 

hanya menjadi kajian bidang study 

antropologi, belakangan juga menjadi 

kajian bidang-bidang study lain seperti, 

psikologi, sosiologi, komunikasi, 

organisasi, dan manajemen. Sembiring 

(2012:35) kajian budaya dalam bidang 

studi organisasi bermula ketika terjadi 

perubahan paradigma atau cara pandang 

tentang organisasi yakni ketika organisasi 

tidak lagi dipandang semata-mata sebagai 

alat atau instrumen yang bersifat formal 

dan rasional yang sengaja dibentuk 

sekedar untuk membantu manusia untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, tetapi 

kini organisasi dipandang seolah-olah 

sebagai makhluk hidup (living system) dan 

sebagai sebuah masyarakat dimana aspek-

aspek kehidupan organisasi dan 

lingkungannya (environment) lebih 

mendapat perhatian ketimbang 

menempatkan organisasi sekedar sebuah 

alat. 

Organisasi sebagai suatu sistem 

sosial berada dalam ruang yang terbuka 

selalu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 

lingkungannya dalam mencapai tujuannya. 

Budaya organisasi menjadi hal yang sangat 

penting dalam organisasi, karena budaya 



organisasi menjadi falsafah, ideologi, nilai 

nilai, anggapan, keyakinan, harapan, sikap 

dan norma norma yang dimiliki secara 

bersama dan mengikat seluruh anggota 

organisasi yang dapat berdampak positif 

dan berdampak negatif terhadap 

berjalannya organisasi.  

Dalam pandangan Davis dalam 

Lako(2004:29) menyatakan bahwa budaya 

organisasi merupakan pola keyakinan dan 

nilai-nilai (values) organisasi yang 

difahami, dijiwai dan dipraktikkan oleh 

organisasi sehingga pola tersebut 

memberikan arti tersendiri dan menjadi 

dasar aturan berperilaku dalam organisasi. 

Budaya dalam suatu organisasi, baik 

organisasi pemerintahan maupun swasta 

mencerminkan penampilan organisasi. 

Adanya budaya organisasi pada setiap 

organisasi dianggap penting, karena 

budaya organisasi yang kuat akan 

mempermudah dalam tercapainya tujuan 

organisasi, sebaliknya jika budaya 

organisasi lemah maka tujuan organisasi 

akan sulit dicapai. Budaya organisasi 

menjadi ciri khas suatu organisasi dengan 

organisasi lainnya, sehingga untuk 

menerapka budaya organisasi dengan baik, 

setiap pegawai baru yang akan menjadi 

anggota organisasi diberikan pembekalan 

tentang dasar-dasar budaya organisasi. 

Budaya organisasi sering juga 

disebut budaya kerja, karena tidak dapat 

dipisahkan dengan kinerja (performance) 

SDM, makin kuat budaya organisasi, 

makin kuat pula dorongan untuk 

berprestasi. Budaya organisasi dapat 

membantu kinerja karyawan, karena dapat 

menciptakan motivasi yang luar biasa bagi 

karyawan untuk memberikan kemampuan 

terbaiknya dalam memanfaatkan 

kesempatan yang diberikan oleh 

organisasi, Tantangan yang cukup 

komplek dalam budaya  kerja adalah 

mengubah budaya kerja lama yang tidak 

sesuai lagi dengan nilai-nilai budaya kerja 

baru pada seluruh pegawai atau karyawan 

secara sukarela dan partisipasi pegawai 

secara sukarela. Orang tidak akan berubah 

dengan sendirinya hanya dengan 



diperintah, dan hanya akan berubah kalau 

dia menyadarinya dan menginginkannya 

secara sukarela, orang yang bersedia 

meninggalkan cara lama sangat sedikit 

jumlahnya, bahkan ketika situasi 

menjamin sekalipun (Davis dan Plastrik, 

2000:241). 

Sebagai organisasi milik pemerintah, 

budaya yang terdapat pada Badan 

Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang 

akan lebih terlihat, karena tujuan dari 

organisasi ini lebih kepada memberikan 

manfaat untuk masyarakat. Badan 

Narkotika Nasional harus dapat  

menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  

dapat menghasilkan prestasi kerja yang 

optimal untuk mencapai tujuan suatu 

organisasi. Keberhasilan suatu lembaga ini 

dipengaruhi oleh prestasi pegawainya atau 

hasil kerja yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melakukan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. pegawai merupakan sumber 

daya yang penting bagi lembaga, karena 

memiliki bakat, tenaga, dan kreativitas 

yang sangat dibutuhkan oleh organisasi 

untuk mencapai tujuannya.  

Prestasi kerja pada garis besarnya 

dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor 

individu dan faktor situasi. Prestasi kerja 

merupakan evaluasi terhadap pekerjaan 

yang dilakukan melalui atasan langsung, 

rekan kerja, diri sendiri atau bawahan 

langsung. Setiap organisasi maupun 

lembaga akan berusaha untuk 

meningkatkan prestasi kerja pegawainya 

untuk mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. Berbagai cara ditempuh 

untuk  meningkatkan prestasi kerja 

pegawai misalnya melalui pendidikan dan 

pelatihan, pemberian kompensasi dan 

motivasi serta menciptakan lingkungan 

kerja yang baik Masrukhin dan Waridin 

(2006:70-71) 

Sumber daya terpenting suatu 

organisasi adalah sumber daya manusia, 

orang-orang yang memberikan tenaga, 

bakat, kreativitas dan usaha mereka 

kepada organisasi Handoko (2008:15). 

Oleh karena itu, pegawai merupakan kunci 



penentu keberhasilan suatu lembaga. 

Untuk itu setiap pegawai selain dituntut 

untuk memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan, juga harus 

mempunyai pengalaman, motivasi, disiplin 

diri, dan semangat kerja tinggi, sehingga 

jika kinerja pegawai baik maka kinerja 

yang dihasilkan juga akan meningkat yang 

menuju pada pencapaian tujuan suatu 

organisasi. Dalam meningkatkan prestasi 

atau hasil kerja yang maksimal terdapat 

beberapa variabel yang sangat mendukung 

akan hal tersebut diantaranya budaya 

organisasi itu sendiri dalam menciptakan 

suasana kerja yang kondusif serta 

komitmen dari pada lembaga itu sendiri. 

Setiap organisasi memiliki budaya 

organisasi yang berfungsi untuk 

membentuk aturan atau  pedoman  dalam  

berfikir dan bertindak  dalam  mencapai 

tujuan  yang  ditetapkan.   

Hal  ini  berarti budaya organisasi 

yang tumbuh dan terpelihara  dengan  baik  

akan  mampu memacu organisasi ke arah 

perkembangan yang  lebih  baik. Tekanan 

utama dalam perubahan dan 

pengembangan budaya organisasi adalah 

mencoba untuk mengubah nilai-nilai, sikap 

dan perilaku dari anggota organisasi secara 

keseluruhan. Selain itu diperlukan 

pengelolaan organisasi yang profesional 

sehingga mampu menciptakan suatu 

organisasi publik yang berorientasi pada 

value for money (efectifity, efficiency, 

economy) Mardiasmo (2004:196). 

Apabila tingginya prestasi dari pada 

Badan Narkotika Nasional Kota 

Tanjungpinang diharapkan akan mampu 

melakukan pengawasan, pencegahan serta 

penindakan terhadap tindak kejahatan 

penyalahgunaan narkoba yang ada di kota 

Tanjungpinang. Dalam budaya organisasi 

tercakup  unsur loyalitas terhadap 

organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, 

dan penerimaan terhadap  nilai-nilai  dan  

tujuan  organisasi. Dimana  loyalitas, 

keterlibatan, dan penerimaan terkait 

dengan prestasi kerja pegawai dalam 

organisasi. 



Sehubungan dengan beberapa hal di 

atas, maka penelitian berikutnya 

memfokuskan pada faktor budaya 

organisasi yang akan meghasilkan prestasi 

kerja yang tinggi. 

Berdasarkan permasalahan yang 

diteliti di Badan Narkotika Nasioanal Kota 

Tanjungpinang, maka adapun gejala gejala 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Pemimpin lamban dalam mengambil 

tindakan terhadap pegawai yang 

kinerjanya tidak memuaskan. 

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia 

serta sarana dan prasarana pegawai 

yang mengakibatkan prestasi kerja 

pegawai menurun. 

3. Masih adanya pegawai yang belum 

mematuhi aturan sesuai dengan 

peraturan peraturan yang ada.  

4. Adanya sikap reaktif antar pegawai 

dan melakukan sedikit inisiatif serta 

rendahnya kesadaran pegawai dalam 

menyelesaikan tugas tugasnya, 

sering bersikap menunggu atasan, 

dilihat dari pegawai yang 

melaksanakan pekerjaan harus 

diperintah dahulu oleh atasan dan 

suka mengulur ulur waktu dalam 

pelaksanaan tugas yang diberikan. 

Berdasarkan gejala masalah diatas, 

dengan demikian penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul  

“Budaya Organisasi Badan Narkotika 

Nasional Kota Tanjungpinang” 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan 

masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan permasalahan yang 

ada sebagai berikut: 

“BAGAIMANA BUDAYA 

ORGANISASI BADAN NARKOTIKA 

NASIONAL KOTA 

TANJUNGPINANG” ? 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui 

budaya organisasi Badan Narkotika 

Nasioanal kotaTanjungpinang. 

2. Kegunaan Penelitian 



a. Secara teoritis, dapat 

memberikan sumbangan 

pemikiran dan refrensi bagi 

penelitian-penelitian yang 

sejenis di masa yang akan 

datang mengenai budaya 

organisasi. 

b. Secara praktis, memberikan 

sumbangan pemikiran dan 

evaluasi bagi instansi terkait 

tentang bagaimana 

mengembangkan budaya 

organisasi guna meningkatkan 

kinerja pegawainya. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Budaya 

Menurut Koentjaraningrat dalam 

Sembiring (2012:37) mengemukakan 

bahwa budaya adalah sebuah system 

gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta 

karya yang dihasilkan oleh manusia dalam 

kehidupan masyarakat yang dijadikan 

milik diri manusia dengan belajar. budaya 

itu dibagi menjadi 2 yaitu budaya Kuat dan 

budaya Lemah. 

Robbins (1990) mengemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan budaya 

yang kuat adalah budaya di mana nilai-

nilai inti dipegang secara intensif dan 

dianut bersama secara meluas. Makin 

banyak anggota yang menerima nilai-nilai 

inti dan makin besar komitmen mereka 

pada nilai-nilai itu, maka makin kuat pula 

budaya tersebut.  

Menurut Talizuduhu Ndraha 

(2011:122) mengungkapkan bahwa 

“Budaya kuat juga bisa dimaknakan 

sebagai budaya yang dipegang secara 

intensif, secara luas dianut dan semakin 

jelas disosialisasikan dan diwariskan dan 

berpengaruh terhadap lingkungan dan 

prilaku manusia.  

Budaya yang kuat akan 

mendukung terciptanya sebuah prestasi 

yang positif bagi anggotanya dalam hal ini 

budaya yang diinternalisasikan pihak 

pimpinan akan berpengaruh terhadap 

sistem prilaku para pendidik dan staf 



dibawahnya baik didalam organisasi 

maupun diluar organisasi. 

2. Organisasi. 

 Menurut Sembiring (2012:12) 

organisasi berasal dari kata yunani 

“organon” yang berarti alat atau 

instrumen. Dengan demikian organisasi 

bukan tujuan tetapi sebagai alat untuk 

mencapai tujuan yang secara umum sering 

didefinisikan sebagai sekelompok manusia 

yang bekerja-sama dalam rangka mencapai 

tujuan bersama. Dari pengertian organisasi 

ini dapat dilihat bahwa dalam konsep 

organisasi terdapat dua dimensi yaitu 

sekelompok manusia dan tujuan bersama 

yang hendak dicapai. 

Menurut waldo dalam Sembiring 

(2012:13) organisasi adalah struktur antar 

hubungan pribadi yang berdasarkan atas 

wewenang formil dan kebiasaan didalam 

suatu sistem administrasi. 

Menurut David Charrington dalam 

buku Sembiring (2012:12) mengemukakan 

organisasi adalah sistem sosial yang 

mempunyai pola kerja yang teratur yang 

didirikan oleh manusia dan beranggotakan 

sekelompok manusia dalam rangka untuk 

mencapai satu set tujuan tertentu.  

Berdasarkan definisi-definisi 

organisasi yang dikemukakan para ahli 

tersebut, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Organisasi adalah suatu himpunan 

interaksi manusia yang 

bekerjasama untuk mencapai 

tujuan bersama yang terikat dalam 

suatu ketentuan yang telah 

disetujui bersama. 

2. Organisasi merupakan suatu wadah 

dan alat pelaksanaan proses 

manajemen untuk mencapai tujuan 

bersama. 

3. Organisasi merupakan suatu sistem 

terbuka dan organisasi sebagai 

kelompok yang bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan bersama. 

4. Organisasi adalah tempat kerja 

sama formal dari sekelompok 

orang dalam melakukan tugas-

tugasnya.  



3. Budaya Organisasi 

 

Menurut Robbins  (1999:282) 

semua organsasi mempuyai budaya yang 

tidak tertulis yang mendefinisikan standar-

standar perilaku yang dapat diterima 

dengan baik maupun tidak untuk para 

karyawan. Dan proses akan berjalan 

beberapa bulan, kemudian setelah itu 

kebanyakan karyawan akan memahami 

budaya organiasi mereka seperti, 

bagaimana berpakaian untuk kerja dan lain 

sebagainya. 

Budaya organisasi merupakan 

karakteristik organisasi, bukan individu 

anggotanya. Jika organisasi disamakan 

dengan manusia, maka budaya organisasi 

merupakan personalitas atau kepribadian 

organisasi. Akan tetapi budaya organisasi 

membentuk perilaku organisasi 

anggotanya. Bahkan tidak jarang perilaku 

anggota organisasi sebagai individu. 

Menurut Robbins (1994:480) 

mencerminkan seperangkat karakteristik 

budaya organisasi: 

1. Inisiatif individual. Tingkat 

tanggung jawab, kebebasan, dan 

indepedensi yang punyai 

individu. 

2. Toleransi terhadap tindakan 

berisiko. Sejauh mana para 

pegawai dianjurkan untuk 

bertindak agresif, inovatif, dan 

mengambil risiko. 

3. Arah. Sejauh mana organisasi 

tersebut menciptakan dengan 

jelas sasaran dan harapan 

mengenai prestasi. 

4. Integrasi. Tingkat sejauh mana 

unit-unit dalam organisasi 

didorong untuk bekerja dengan 

cara yang terkoordinasi. 

5. Dukungan dari manajemen. 

Tingkat sejauh mana para 

manajer memberikan komunikasi 

yang jelas, bantuan, serta 

dukungan terhadap bawahan 

mereka. 

6. Kontrol. Jumlah perarturan dan 

pengawasan langsung yang 

digunakan untuk mengawasi dan 

mengendalikan perilaku 

pegawai. 

7. Identitas. Tingkat sejauh mana 

para anggota mengidentifikasi 

dirinya secara keseluruhan 

dengan organisasinya ketimbang 

dengan kelompok kerja tertentu 

atau dengan bidang keahlian 

professional. 

8. Sistem Imbalan. Tingkat sejauh 

mana alokasi imbalan (missal, 

kenaikan gaji, promosi) 

didasarkan atas kriteria prestasi 

pegawai sebagai kebalikan dari 

senioritas, sikap pilih kasih, dan 

sebagainya. 

9. Toleransi terhadap konflik. 

Tingkat sejauh mana para 

pegawai didorong untuk 

mengemukakan konflik dan 

kritik secara terbuka. 

10. Pola-pola komunikasi. Tingkat 

sejauh mana komunikasi 

organisasi dibatasi oleh hierarki 

kewenangan yang formal. 

 



 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Bugin (2010:26), suatu 

penelitian positivist, yaitu model umum 

teorisasi deduktif seperti yang umumnya 

dilakukan diberbagai penelitian kuantitatif 

dan masih mempengaruhi format kualitatif 

deskriptif merupakan teori yang paling 

sering digunakan karena format kualitatif. 

Sesuai dengan karakter penelitian 

positivist, peneliti berusaha mendapatkan 

informasi selengkap mungkin mengenai 

penerapan budaya organisasi di Badan 

Narkotika Nasioanal kota Tanjungpinang. 

Informasi yang digali lewat wawancara 

mendalam terhadap informan. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi dalam 

penelitian ini adalah Badan Narkotika 

Nasional Kota Tanjungpinang dengan 

alasan karena masih terdapat budaya 

organisasi yang kurang baik antara 

pegawai dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab masing masing. Selain itu, 

Badan Narkotika Nasional Kota 

Tanjungpinang merupakan lembaga 

pemerintah, yang melaksanakan tugas 

pemerintahan dibidang, pencegahan, 

pemberantasan, penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkoba.  

      3. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Menurut Arikunto (2010:22), Data 

Primer adalah data dalam bentuk verbal 

atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, 

gerak-gerik, atau prilaku yang dilakukan 

oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam 

hal ini adalah subjek penelitian (informan) 

yang berkenaan dengan variabel yang 

diteliti. 

b. Data Sekunder 

Menurut Arikunto (2010:22), Data 

Sekunder adalah data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen grafis, foto-foto, film, 

rekaman video, benda-benda, dan lain-lain 

yang dapat memperkaya data primer. 



Pengambilan data sekunder melalui data 

yang diperoleh dari bahan pustaka, antara 

lain berasal dari dokumen-dokumen atau 

data mengenai peraturan perundang-

undangan, Surat Keputusan (SK), jurnal, 

internet, buku-buku, literatur, dan sumber 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

4. Informan Penelitian 

Penelitian kualitatif tidak 

menggunakan istilah populasi tetapi 

dinamakan oleh Spradley (Sugiyono, 

2011:215) sebagai “social situation” atau 

situasi sosial. Penelitian ini berasal dari 

situasi sosial tertentu yang ada pada situasi 

sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak 

akan diberlakukan ke populasi, tetapi 

diarahkan ke tempat lain pada situasi 

sosial yang memiliki kesamaan dengan 

situasi sosial pada kasus yang dipelajari 

(Sugiyono, 2011: 216). 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan 

Data 

Dalam penelitian kualitatif, untuk 

memperoleh data, fakta, dan informasi di 

lapangan, penulis menggunakan teknik dan 

alat pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview) 

Menurut sugiyono (2011:157), 

wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah informannya 

sedikit/kecil. 

b. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2010:274), 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda 

dan sebagainya. Teknik dokumentasi 

dalam dalam penelitian ini juga berupa 

foto-foto yang berkaitan dengan penelitian 

serta aktifitas-aktifitas penelitian yang 

diperoleh dari hasil temuan di lapangan.  

6. Teknik Analisa Data. 



Miles dan Huberman (Sugiyono, 

2011:246) mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung terus 

menerus sampai tuntas sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas analisa data dalam 

penelitian ini, yaitu: 

            a. Data reduction (Reduksi data) 

Seluruh data yang diperoleh dari 

lapangan dicatat dan dirinci, selanjutnya 

dilakukan analisi data melalui reduksi data 

dengan merangkum, memilah hal-hal yang 

sesuai penelitian, memfokuskan kepada 

hal yang penting, dan membentuk pola 

dari situasi sosial. 

            b. Data display (penyajian data) 

Penyajian data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat seperti teks yang bersifat naratif, 

bagan, flowehart, dan sejenisnya. 

            c. Conclution Drawing 

(verification) 

 Langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif yaitu melakukan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi sehingga dapat 

menjawab rumusan masalah yang telah 

ditetapkan. 

 

PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Informan 

Pada bab ini peneliti membahas 

Budaya Organisasi Pada Kantor Badan 

Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, 

sebelum itu akan dibahas terlebih dahulu 

mengenai identitas atau karakteristik 

informan guna mendapat informasi yang 

akurat dalam menganalisis data, sehingga 

data tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya 

dalam pembahasan dan menganalisis 

tentang Budaya Organisasi Pada Kantor 

Badan Narkotika Nasional Kota 

Tanjungpinang. 

Informan dalam penelitian ini 

berjumlah 5 orang yaitu 1 Kepala Badan 

Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, 

Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi 

Pencegahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat, Kepala Seksi Rehabilitasi, 

Kepala Seksi Pemberantasan, diperoleh 



hasil penelitian meliputi: karakteristik 

informan. 

B. Budaya Organisasi Pada Badan 

Narkotika Nasional di Kota 

Tanjungpinang. 

Dalam penelitian ini peneliti telah 

memberikan batasan-batasan yang 

digunakan untuk mengetahui bagaimana 

budaya organisasi pada badan narkotika 

nasional di kota Tanjungpinang. Maka 

penulis menetapkan tahapan-tahapan 

beserta indikatornya dan pengukuran teori 

Robbins (1994:480) yaitu sebagai berikut :  

1. Inisiatif Individu 

Inisitaif individu dapat diartikan 

sebagai kebebasan yang dipunyai setiap 

pegawai dalam mengemukakan pendapat. 

Dengan mengembangkan inisiatif individu 

suatu organisasi akan memiliki pegawai 

kreatif dan inovatif dalam melaksanakan 

pekerjaannya sehingga akan memajukan 

organisasi tersebut.  

a. Kebebasan para pegawai 

dalam mengemukakan 

pendapat dalam pekerjaan. 

Terkait dari hasil wawancara 

dengan key informan dan beberapa 

informan lainnya dapat dilihat bahwa 

Kantor Badan Narkotika Nasional Kota 

Tanjungpinang dan pegawai diberikan 

kebebasan penuh dalam mengemukakan 

pendapat dalam bekerja. Tidak ada batasan 

dalam memberikan pendapat, semua 

pendapat ataupun saran yang diberikan 

diterima dengan baik oleh atasan ini sesuai 

dengan yang diharapakan dalam setiap 

organisasi.   

b. Kebebasan yang diberikan 

pimpinan kepada pegawai 

untuk berinisiatif. 

Berdasarkan wawancara yang telah 

dilakukan dapat dilihat bahwa kebebasan 

yang pimpinan berikan kepada pegawai 

untuk berinisiatif, karena dengan 

mengembangkan inisiatif individu suatu 

organisasi akan memiliki pegawai yang 

kreatif dan inovatif dalam melaksanakan 

pekerjaannya dan juga pimpinan dapat 

menerima ide-ide dari pegawai sesuai 

dengan aturan atau acuan yang ada 



sehingga dapat memajukan organisasi 

tersebut.  

2. Toleransi terhadap tindakan 

beresiko. 

Toleransi terhadap tindakan 

beresiko yaitu sejauhmana para pegawai 

dianjurkan untuk dapat bertindak agresif, 

inovatif dan mengambil resiko dalam 

mengambil kesempatan yang dapat 

memajukan dan mengembangkan 

organisasi. Tindakan yang beresiko yang 

dimaksudkan adalah segala akibat yang 

timbul dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang dilakukan oleh pegawai.  

Dilihat dari penjelasan key 

informan dan informan lainnya tersebut 

bahwa pegawai diberikan kebebasan 

dalam memberikan inovasi-inovasi baru 

dari pimpinan karena pimpinan juga 

membutuhkan inovasi-inovasi baru 

sebagai terobosan untuk mencapai target 

agar dapat berjalan maksimal dan juga 

sebagai referensi apabila inovasi yang 

diberikan baik dan tidak bertentangan 

dengan rencana kerja maka inovasi yang 

diberikan akan diterima.  

3. Pengarahan (Arah) 

Pengarahan (arah) yaitu 

sejauhmana pimpinan suatu organisasi 

dapat menciptakan dengan jelas sasaran 

dan harapan yang diinginkan, sehingga 

para pegawai dapat memahaminya dan 

segala kegiatan yang dilakukan para 

pegawai mengarah pada pencapaian tujuan 

dan sasaran. Sasaran dan harapan tersebut 

jelas tercantum dalam visi, misi, dan 

tujuan organisasi. kondisi ini dapat 

berpengaruh terhadap kinerja organissasi. 

a. Memetakan target kinerja yang 

ingin dicapai. 

Berdasarkan dari hasil wawancara 

dengan key informan dan informan lainnya 

menyatakan bahwa organisasi ini sudah 

memetakan target-target kinerja yang akan 

dicapainya dan terget-target itu juga sudah 

dibuat dari tahun sebelumnya sehingga 

mereka bisa melihat perbandingan 

mengenai target-target yang dicapai dari 

tahun ke tahunnya, apakah masih ada yang 



belum terealisasikan atau belum. Akan 

tetapi jika masih ada target belum tercapai 

maka akan dilakukan evaluasi. 

b. Prestasi yang diharapkan.  

Bila dilihat dari penjelasan key 

informan dan informan lainnya dapat 

disimpulkan bahwa dalam melaksanakan 

tugas pegawai masih belum bisa maksimal 

dikarenakan personal dari Badan 

Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang 

masih sangat kurang sehingga prestasi sulit 

untuk dicapai. Hal ini berarti kinerja 

pegawai dan sumber daya manusia di 

Badan Narkotika Nasional Kota 

Tanjungpinang masih perlu ditingkatkan 

lagi demi meraih prestasi-prestasi tersebut. 

4. Integrasi  

Integrasi yaitu sejauhmana suatu 

organisasi dapat mendorong unit-unit 

organisasi untuk bekerja dengan cara yang 

terkoordinasi. 

Berdasarkan dari hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan key 

informan dan  informan lainnya dapat 

disimpulkan bahwa koordinasi antar sub 

bagian sudah mulai berjalan dengan baik. 

Integritas suatu organisasi akan memicu 

kemajuan organisasi. Dengan integritas 

atau kesatuan/ kekompakan setiap unsur 

yang ada dalam suatu organisasi akan 

mencegah terjadinya konflik-konflik 

negatif yang dapat mengurangi kinerja 

pegawai yang ada dalam organisasi 

tersebut. 

a. Tingkat kerja sama antar bagian. 

Berdasarkan dari hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan key 

informan dan beberapa informan lainnya 

dapat disimpulkan bahwa tingkat kerja 

sama sudah berjalan dengan baik, 

meningkatnya integritas yang ada dapat 

mendorong para pegawai agar mampu 

bekerja sama dalam melaksanakan tugas 

yang dibebankan organisasi. 

5. Dukungan Manajemen. 

Dukungan manajemen yaitu 

sejauhmana para pemimpin organisasi 

dapat memberikan komunikasi atau 

arahan, bantuan serta dukungan yang jelas 

terhadap pegawai. Dukungan tersebut 



dapat berupa adanya upaya pengembangan 

kemampuan para pegawai seperti 

mengadakan pelatihan.   

a. Komunikasi antara 

pimpinan dan bawahan. 

Terkait dari hasil wawancara 

dengan key informan dan beberapa 

informan lainnya dapat dilihat bahwa 

komunikasi antar pimpinan dan bawahan 

sudah berjalan dengan baik, bukan hanya 

antar pimpinan dan bawahan tetapi juga 

antar bawahan sudah berjalan dengan baik 

walaupun terkadang ada terdapat kendala 

dalam berkomunikasi tetapi masih dapat 

diatasi.  

b. Adanya motivasi atau 

dukungan dari pimpinan 

kepada pegawai dalam 

menjalankan tugas. 

Berdasarkan wawancara yang telah 

dilakukan dapat dilihat bahwa dukungan 

pimpinan kepada para pegawai dapat 

menjadi motivasi bagi para pegawai dalam 

meningkatkan kinerja yang dilakukannya. 

Dengan demikian dukungan ini juga 

menjadi upaya peningkatan kinerja 

pegawai pada Kantor Badan Narkotika 

Nasional. 

Dukungan ini dapat saja berupa 

rekomendasi kepada pegawai dalam 

mengikuti pendidikan dan pelatihan, 

rekomendasi dalam meningkatkan jenjang 

pendidikan. Serta dukungan pimpinan 

organisasi dapat pula berupa perhatian 

kepada pegawai yang berdasarkan 

kekeluargaan misalnya perhatian terhadap 

pegawai yang sakit atau yang tertimpa 

musibah dan lain sebagainya.    

6. Kontrol 

Kontrol yaitu adanya pengawasan 

dari para pimpinan terhadap para pegawai 

dengan menggunakan peraturan-peraturan 

yang telah ditetapkandemi kelancaran 

organisasi.  

a. Sikap pimpinan dalam 

memberikan sanksi kepada 

pegawai yang melanggar 

peraturan. 

Terkait dari hasil wawancara 

dengan key informan dan beberapa 



informan lainnya dapat dilihat bahwa 

atasan belum begitu tegas dalam 

memberikan sanksi, hanya sebatas teguran, 

hal ini dikarenakan pimpinan masih 

memandang etika dalam menjalankan 

tugas. Dalam sebuah organisasi pasti 

mempunyai aturan, baik itu peraturan 

tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. 

Aturan tersebut dapat 

mengendalikan perilaku pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya maka keberadaan 

dan kejelasan materi dari aturan tersebut 

haruslah jelas dan dapat dipahami oleh 

setiap pegawai. Setiap aturan yang sudah 

diberlakukan dalam sebuah organisasi 

harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan 

baik, apabila ada yang melanggar aturan 

tersebut maka atasan sebagai pimpinan 

harus memberiakn sanksi yang telah 

disepakati. Sehingga organisasi memiliki 

komitmen dan berbudaya organisasi yang 

tinggi. 

7. Identitas  

Sejauhmana para anggota suatu 

organisasi dapat mengidentifikasikan 

dirinya sebagai suatu kesatuan dalam 

organissasi dan bukan sebagai kelompok 

kerja atau keahlian tertentu. 

a. Pengetahuan pegawai terhadap 

nilai nilai budaya organisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan key informan dan informan lainnya 

diketahui bahwa mengenai pengetahuan 

pegawai terhadap nilai nilai budaya 

organisasi di Badan Narkotika Nasional 

Kota Tanjungpinang ini sudah cukup baik, 

pegawai telah memahami bahwa 

organisasi adalah suatu kesatuan sehingga 

perlu bekerjasama dan memahami nilai 

nilai budaya yang telah diterapkan di 

organisasi tersebut, baik itu dari budaya 

berupa norma dan aturan aturan, maupun 

budaya kerja. 

b. Karakteristik budaya organisasi 

Badan Narkotika Nasional Kota 

Tanjungpinang. 

Berdasarkan hasil wawancara 

diatas dapat dilihat bahwa karakteristik 

yang ada di Kantor Badan Narkotika 

Nasional sedikit berbeda dengan 



organisasi lainnya ini dikarenakan 

organisasi di Kantor Badan Narkotika 

Nasional dipengaruhi dengan TUPOKSI 

yang ada yaitu untuk P4GN. Selain itu 

tentunya tugas dan fungsi Badan Narkotika 

Nasional sedikit berbeda dari organisasi 

pemerintah lain. 

8. Sistem Imbalan.   

Sistem imbalan sejauhmana alokasi 

imbalan (seperti kenaikan gaji, promosi, 

dan sebagainya) didasarkan atas prestasi 

kerja pegawai, bukan sebaliknya 

didasarkan atas senioritas, sikap pilih 

kasih, dan sebagainya. 

a. Penerapan sistem kenaikan gaji, 

promosi dan sebagainya 

Dari hasil wawancara dengan key 

informan dan informan lainnya dapat 

disimpulkan bahwa adanya system 

promosi jabatan dari pimpinan jika sudah 

memenuhi persyaratan yang ada serta 

kelengkapan kepangkatan yang dimiliki 

oleh pegawai. Akan tetapi untuk system 

penggajian itu langsung dari pusat. Hal ini 

menunjukkan bahwa system imbalan yang 

sesuai untuk pegawai yang berprestasi 

sehingga akan mengakibatkan rendah nya 

tingkat kerja dan semangat kerja pegawai.  

b. Kriteria pegawai untuk 

memperoleh system promosi 

jabatan 

Berdasarkan hasil wawancara dapat 

disimpulkan kriteria yang dapat dipenuhi 

pegawai untuk memperoleh sistem 

promosi jabatan dilihat dari latar belakang 

pendidikannya dan juga kinerjanya, jika 

sudah bagus maka akan dipromosikan. 

Kalau dari kepegawaian dilihat dari segi 

kepangkatan, apakah sudah layak untuk 

menduduki suatu jabatan struktural, 

artinya walaupun prestasinya bagus 

sekalipun jika dari segi kepangkatan belum 

cukup juga belum bisa untuk dipromosikan 

oleh atasan. Jadi kriterianya itu dari segi 

kepangkatan atau golongan dan dari 

kinerjanya yang bagus. 

9. Toleransi terhadap konflik 

Toleransi terhadap konflik yaitu 

sejauhmana para pegawai didorong untuk 

mengemukakan konflik dan kritik secara 



terbuka guna memajukan organisasi, dan 

bagaimana pula tanggapan organisasi 

terhadap konflik tersebut.  

a. Pimpinan memberikan 

kebebasan kepada pegawai 

untuk menyampaikan kritik 

dan saran. 

Terkait dari hasil wawancara 

dengan key informan dan beberapa 

informan lainnya dapat dilihat bahwa 

pimpinan Kantor Badan Narkotika 

Nasional Kota Tanjungpinang memberikan 

kebebasan kepada para pegawai untuk 

menyampaikan kritik dan sarannya selagi 

saran yang disampaikan masih dalam 

lingkup organisasi selain itu juga guna 

untuk memajukan organisasi. 

b. Sikap seorang pemimpin 

dalam menyelesaikan 

konflik yang ada. 

Berdasarkan wawancara yang telah 

dilakukan dengan key informan dan 

informan lainnya dapat dilihat bahwa 

konflik atau masalah jarang terjadi dalam 

organisasi ini jika pun ada pimpinan 

langsung turun tangan dalam menghadapai 

masalah tersebut, masalah yang terjadi pun 

biasanya hanya salah paham atau salah arti 

saja. 

10. Pola Komunikasi  

Pola komunikasi yaitu sejauhmana 

komunikasi dalam organisasi yang dibatasi 

oleh hirarki kewenangan yang formal 

dapat berjalan dengan baik.   

a. Pola komunikasi antara 

hierarki atasan dan 

bawahan. 

Terkait dari hasil wawancara 

dengan key informan dan beberapa 

informan lainnya dapat dilihat bahwa 

pentingnya komunikasi dalam setiap 

organisasi bukan hanya bagi 

pimpinan tetapi juga bagi para 

pegawai atau bawahan dalam 

menjalankan tugasnya. Komunikasi 

adalah penting, tetapi komunikasi 

sering tidak efektif dengan adanya 

pengaruh-pengaruh tertentu yang 

menghambatnya.  



Hambatan tersebut bisa saja 

berasal dari organisasi tersebut 

misalnya struktur organisasi yang 

mengakibatkan terlalu rumitnya 

proses komunikasi atau 

penyamapaian informasi sehingga 

komunikasi yang terjadi tidak jelas 

dan tidak efektif. Hambatan lainnya 

dapat pula berasal dari individu-

individu yang melakukan komunikasi 

tersebut.   

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data yang 

diperoleh berkaitan dengan judul Budaya 

Organisasi Badan Narkotika Nasional di 

Kota Tanjungpinang, maka dapat 

disimpulkan dari sepuluh dimensi menurut 

Robbins (1994:480) telah dapat dijadikan 

sebagai ukuran dalam menggambarkan 

budaya yang terdapat pada suatu 

organisasi, namun tidak seluruhnya 

karakteristik budaya tersebut dapat 

digunakan untuk melihat budaya yang ada 

dalam organisasi pemerintahan. Dalam 

organisasi pemerintah terdapat beberapa 

karakteristik budaya yang tidak menonjol 

atau sifatnya sama bila dibandingkan 

antara suatu organisasi pemerintah dengan 

organisasi pemerintah lainnya. 

Berdasarkan hasil analisa data yang 

diperoleh berkaitan dengan judul Budaya 

Organisasi Badan Narkotika Nasional di 

Kota Tanjungpinang, maka dapat 

disimpulkan dari sepuluh dimensi menurut 

Robbins (1994:480) yaitu: 

a. Dimensi pertama inisiatif 

individu, menunjukkan bahwa di 

kantor Badan Narkotika Nasional 

Kota Tanjungpinang pimpinan 

memberikan kebebasan pegawai 

dalam mengemukakan pendapat 

dan berinisiatif dalam 

melaksanakan tugas, semua 

pendapat dan inisiatif dari 

pegawai diterima dengan baik 

selama inisitif tersebut tidak 



bertentangan dengan aturan yang 

telah ditetapkan. 

b. Dimensi kedua yaitu toleransi 

terhadap tindakan beresiko, 

terlihat dikantor Badan 

Narkotika Nasional Kota 

Tanjungpinang mengenai 

kebebasan yang diberikan 

pimpinan kepada pegawai untuk 

berinovasi diberikan sepenuhnya 

karena pimpinan pimpinan 

membutuhkan inovasi inovasi 

baru untuk mencapai target agar 

dapat maksimal dan sebagai 

referensi selama tidak 

bertentangan dengan rencana 

kerja. 

c. Dimensi ketiga yaitu pengarahan 

(arah), hasil temuan dari dimensi 

pengarahan (arah) menunjukkan 

belum tercapai maksimal 

dikarenakan personel dari Badan 

Narkotika Nasional Kota 

Tanjungpinang yang masih 

sangat kurang sehingga prestasi 

sulit untuk dicapai, selain itu 

sarana dan prasarana juga masih 

kurang sehingga pegawai tidak 

dapat melaksanakan tugas 

dengan maksimal. 

d. Dimensi keempat yaitu integrasi, 

berdasarkan hasil temuan 

menunjukkan sudah mulai 

berjalan dengan baik, antar 

bagian sudah mulai 

melaksanakan tugas secara 

terkoordinir, artinya dengan 

adanya integrasi setiap unsur 

yang ada maka akan memicu 

kemajuan suatu organisasi dan 

mencegah terjadinya konflik 

didalam organisasi. 

e.  Dimensi kelima yaitu dukungan 

manajemen, dilihat dari hasil 

temuan bahwa pimpinan 

memberikan dukungan terhadap 

pegawai dalam bentuk motivasi 

motivasi dan dukungan sebagai 

upaya peningkatan kinerja 

pegawai. 



f. Dimensi keenam yaitu kontrol, 

dari hasil temuan terlihat bahwa 

sikap pimpinan belum begitu 

tegas dalam memberikan sanksi 

terhadap pegawai yang 

melakukan pelanggaran, hanya 

sebatas teguran biasa saja, hal ini 

dikarenakan pimpinan masih 

memandang etika dalam 

menjalankan tugas. Dalam 

sebuah organisasi pasti 

mempunyai aturan, baik itu 

peraturan tertulis maupun tidak 

tertulis. Aturan tersebut harus 

dipatuhi dan dilaksanakan, 

apabila ada yang melanggar 

aturan tersebut maka pimpinan 

harus memberikan sanksi yang 

telah disepakati, sehingga 

organisasi memiliki komitmen 

dan berbudaya yang tinggi. 

g. Dimensi ketujuh yaitu identitas, 

berdasarkan hasil temuan bahwa 

pegawai di Badan Narkotika 

Nasional kota Tanjungpinang 

sudah mulai memahami budaya 

yang ada, selain itu karakteristik 

budaya yang ada di Badan 

Narkotika Nasional Kota 

Tanjungpinang sedikit berbeda 

dengan organisasi lainnya, hal ini 

dikarenakan organisasi di Badan 

Narkotika Nasional Kota 

Tanjungpinang Merupakan 

Lembaga Pemerintah Non 

Kementrian (LPNK) dan 

dipengaruhi dengan tupoksi yang 

ada yaitu P4GN (Pencegahan, 

Pemberantasan, Penyalahgunaan, 

dan Peredaran Gelap Narkoba.  

h.  Dimensi kedelapan yaitu sistem 

imbalan, menunjukkan bahwa 

dalam menerapkan sistem 

imbalan untuk promosi jabatan 

sudah ada, akan tetapi harus 

sesuai prosedur dan telah 

memenuhi persyaratan serta 

kriteria kriteria pegawai yang 

telah ditentukan organisasi. 

Namun, untuk kenaikan gaji dan 



sebagainya ditentukan dari pusat, 

bukan dari organisasi tersebut. 

Jadi, untuk system imbalan disini 

masih kurang, hal ini akan 

berdampak kepada kinerja 

pegawai, artinya jika kinerja 

pegawai bagus namun apabila 

dari segi kepangkatannya belum 

cukup maka belum bisa 

dipromosikan. 

 Sistem imbalan yang ada 

pada pemerintah telah ada 

peraturan perundang-undangan 

yang mengaturnya. Penggajian, 

jenjang karir dan hukuman 

terhadap pelanggaran disiplin 

pada organisasi pemerintah 

didasarkan oleh peraturan 

perundang-undangan. Hal ini 

mengakibatkan sistem imbalan 

dalam setiap organisasi 

pemerintah diseluruh indonesia 

adalah sama. Berbeda dengan 

sistem imbalan yang ada pada 

organisasi swasta yang memiliki 

kriteria tertentu dalam 

menetapkan sistem imbalan yang 

digunakan dalam organisasi 

tersebut dan kriteria tersebut juga 

dapat berubah sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan 

organisasi. 

i. Dimensi kesembilan yaitu 

toleransi terhadap konflik, 

didalam organisasi pemerintahan 

menjadi tidak menonjol budaya 

yang dapat membedakan antara 

suatu organisasi pemerintah 

dengan organisasi pemerintah 

lainnya. Mengenai konflik yang 

ada dalam organisasi pemerintah 

sangat sulit untuk dapat muncul 

kepermukaan dengan kata lain 

pegawai tidak dapat 

mengungkapkan konflik yang 

ada.  

 Hal tersebut dikarenakan 

organisasi pemerintah memiliki 

aturan-aturan yang sifatnya 

memaksa terhadap pegawai yang 



ada didalamnya. Sehingga 

pegawai tidak memiliki media 

didalam organisasi untuk 

menyampaikan konflik yang ada 

dalam organisasi tersebut. Untuk 

menyampaikan dan 

menyelesaikan konflik tersebut 

pegawai cenderung memilih 

media diluar organisasi 

misalanya dengan cara 

melakukan demonstrasi, memuat 

tulisan pada media masa dan lain 

sebagainya. 

j. Selanjutnya dimensi kesepuluh 

yaitu pola pola komunikasi, 

berdasarkan hasil temuan 

mengenai pola komunikasi 

antara hierarki atasan dan 

bawahan sudah berjalan baik, 

hanya saja ada ada kendala 

didalam menyampaikan 

informasi misalnya komunikasi 

jarak jauh sehingga komunikasi 

yang terjadi tidak jelas  tidak 

efektif. 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat 

disampaikan dari hasil penelitian ini, 

mengenai Budaya Organisasi Pada Kantor 

Badan Narkotika Nasional Kota 

Tanjungpinang, suatu organisasi yang baik 

harus bisa menciptakan budaya organisasi 

yang baik dan benar, agar bisa dipakai di 

dalam menjalankan tugas atau kerja oleh 

para pegawai. Adapun langkah langkah 

yang perlu diambil untuk menciptakan dan 

mempertahankan agar budaya organisasi 

tetap kuat diantaranya: 

a. Seorang pimpinan harus mampu 

menciptakan budaya organisasi 

yang mudah dipahami dan tegas 

dalam pelaksanaannya, misalnya 

dalam menetapkan visi dan misi 

organisasi, serta aturan-aturan yang 

dibuat mudah dipahami dan 

dimengerti oleh anggota organisasi 

serta tegas misalnya dalam 

memberikan sanksi kepada 

pegawai yang melanggar aturan 

yang telah dibuat organisasi.  



b. Pegawai harus memiliki ide-ide 

atau inisitif-inisiatif dan inovasi-

inovasi dalam melaksanakan 

pekerjaan guna untuk kemajuan 

organisasi, kemudian inisiatif atau 

pendapat yang diberikan tersebut 

juga harus dihargai agar tidak 

mengecewakan pegawai dalam 

memberikan inisiatif tersebut.  

c. Memberikan pemahaman kepada 

anggota organisasi yang baru 

mengenai budaya yang dianut, agar 

pegawai yang baru tersebut mampu 

beradaptasi dan mengikuti hal hal 

yang telah ditentukan oleh 

organisasi. 
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