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Budaya dan etika

Pendahuluan

 Setiap kelompok tumbuh dengan budaya

yang mengikutinya

 Jadi budaya bersifat aktif sesuai

perkembangan individu di dalamnya.

 Budaya umunya bertahan atau

dipertahankan

http://etika.lecture.ub.ac.id/
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Pendahuluan

 Kondisi sering memungkinkan adanya

penyesuaian tanpa merubah budaya

 Contoh penyu hijau ada dalam upacara

khusus di Bali padahal dilindungi shg

timbul konflik…… pemecahannya?

Budaya dalam organisasi

 Organisasi terdiri atas sekumpulan orang

 Budaya tumbuh dari sekumpulan orang

 Maka budaya pasti ada dalam suatu

organisasi

 Untuk masuk dalam organiasi pahamilah

atau ketahuilah budaya yang ada.
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Manajemen modern

 Pentingnya perilaku manajerial dalam

melaksanakan tugas

 Perilaku tersebut sebagian besar

dipengaruhi oleh budaya organisasi

 Baik buruknya layanan manajerial

ditentukan oleh perilaku manajerial

 Dalam bidang bisnis layanan prima 

menjadi prioritas dimulai dari standar ISO

Budaya Organisasi

 Pola kepercayaan, nilai, ritual, mitos para

anggotanya yang mempengaruhi perilaku

semua individu dan kelompok dalam

organisasi tersebut

 Budaya organisasi merupakan satu sistem

yang dianut bersama

 Umumnya dipertahankan, perubahan

seringkali mendapat tentangan
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Pembentukan budaya organisasi

1. Dimulai dari filosofi pendiri

2. Proses seleksi anggota organisasi

3. Proses sosialisasi sistem nilai

Contoh:

Islam dikatakan masuk ke Indonesia melalui

saudagar dan kini telah menjadi budaya….

adakah pertentangan dengan budaya

sebelumnya? 

Peran budaya dalam Perusahaan

 Menentukan etika kerja

 Memberi arah pengembangan bisnis

 Meningkatkan produktivitas kerja

 Mengembangkan kualitas barang dan jasa

 Memotivasi pekerja mencapai prestasi

tinggi
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7 karakteristik budaya organisasi

1. Inovasi dan pengambilan keputusan

2. Perhatian pada kerincian

3. Orientasi pada hasil

4. Orientasi pada orang

5. Orientasi pada tim

6. Keagresifan

7. Kemantapan.

Manfaat budaya organisasi

 Menyeimbangan nilai-nilai perlawanan

 Membuat penyesuaian yang paling cocok

 Munculdan berkembang sesuai waktu

 Media komunikasi

 Menghasilkan sesuatu yg lebih baik

 Budaya dapat dipelajari dan organisasi

harus mempelajari
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Hubungan etika dan budaya

 Etika dalam implementasinyadipengaruhi

oleh agama dan budaya

 Agama dan budaya dianggap sebagai

sumber hukum,peraturan dan kode etik

 Sebagai sumber maka agama dan budaya

lebih independen

Etika dalam perusahaan

 Terciptanya budaya perusahaan yang baik

 Terbangunnya suatu fungsi organisasi

saling percaya

 Terbentuknya manajemen hubungan antar

pegawai
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Tugas (dikumpul minggu depan)

 Sebutkan salah satu budaya dari tempat asal
anda yang menjadikan ciri kedaerahan anda

 Apa kebaikan dan keburukan budaya
tersebut

 Apakah budaya tersebut ada sejak lama

 Dapatkan budaya tersebut diubah menjadi
lebih baik?

 Berikan contoh cara mengubah satu sisi saja
dari budaya yang saudara anggap tidak baik
tersebut. 


