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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari deskripsi budaya organisasi berbagai macam perusahaan dengan 

PT. Gramedia Majalah (Group Of Magazine), PT. Gramedia Majalah 

memiliki budaya organisasi yang relatif sama dengan perusahaan lainnya. 

Adapun budaya organisasi tersebut adalah: 

1. Kebersamaan  

2. Keterbukaan 

3. Profesionalisme 

Kebersamaan sendiri mempunyai arti dapat bekerja sama dengan 

siapapun, dimanapun berada, kapan pelaksanaanya dan dalam situasi apapun 

tetap menjadi kelompok kerja yang kompak dan solid. Dalam 

pelaksanaannya, PT. Gramedia Majalah telah mampu menerapkan pada diri 

karyawan kebersamaan ini. Sehingga setiap karyawan merasa sebagai saudara 

dan bersama – sama berjuang untuk keberlangsungan perusahaan. 

Sedangkan keterbukaan memiliki artian mau menerima kritik dari 

orang lain dan setiap program perencanaan kegiatan yang dibuat, melibatkan 

seluruh pihak yang terkait sesuai dengan batas wewenang masing-masing, 

sehingga seluruh anggota mengetahui kondisi agenda kegiatan dan saling 

mempercayai antara pimpinan dengan yang dipimpin, dalam praktek 

penerapan budaya organisasi keterbukaan ini, karyawan PT. Gramedia 
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Majalah telah menerapkannya dalam setiap menjalankan agenda kegiatan 

perusahaan. 

Profesionalisme sendiri memiliki arti dalam bekerja karyawan dituntut 

untuk profesional artinya tidak mencampur adukan antara masalah pribadi 

dengan masalah pekerjaan. Selain itu dalam diri karyawan selalu di tanamkan 

sikap jujur, saling menghargai dan terbuka. Konsep budaya organisasi ini 

diterapkan oleh karyawan PT. Gramedia Majalah. 

Pada dasarnya ketika suatu perusahaan beroperasi, dalam hal ini PT. 

Gramedia Majalah, maka melekatlah pada karyawan tuntutan untuk bekerja 

dengan maksimal dan selalu memberikan yang terbaik bagi perusahaan. 

Tanggung jawab tersebut dapat terpenuhi dengan maksimal, apabila setiap 

karyawan yang ada pada perusahaan tersebut selalu menerapkan budaya 

organisasi yang dimiliki oleh perusahaan yang telah diturunkan secara turun-

menurun oleh stakeholder.  

PT. Gramedia Majalah sendiri mempunyai budaya organisasi 

Keterbukaan, kebersamaan dan Profesionalisme, Dimana budaya organisasi 

tersebut juga dimiliki oleh perusahaan lain. Dan baik PT. Gramedia Majalah 

maupun perusahaan yang lain dalam hal ini Penerbit Kanisius dan majalah 

SWA. Dalam menjalankan Bisnisnya PT. Gramedia Majalah terus dan selalu 

menerapkan hal tersebut pada setiap karyawannya,  sehingga perusahaan 

dapat berjalan terus hingga saat ini meskipun banyak perusahaan lain yang 

bermunculan. Tapi ada perbedaan di PT. Gramedia Majalah dalam 

pelaksanaan budaya organisasi dengan perusahaan Penerbit Kanisius mupun 
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majalah SWA, dimana karakteristik budaya organisasi yang berupa unit 

integration dan penerapan nilai nilai yang dominan di PT. Gramedia Majalah 

tidak terkondisi dengan baik dan telah berlangsung selama bertahun – tahun. 

 

D. SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan untuk HRD PT. Gramedia 

Majalah adalah sebagai berikut: 

1. HRD PT. Gramedia Majalah, harus bisa selalu menerapkan pada 

karyawannya hingga turun temurun akan budaya organisasi yang 

dimilikinya. Tujuannya  agar budaya organisasi yang ada tidak lekang oleh 

waktu dan perusahaan semakin kuat dan berkembang dengan landasan 

budaya organisasi yang dimilikinya tersebut. 

2. HRD PT. Gramedia Majalah harus bisa menerapkan sistem reward dan 

punishment pada karyawannya sehingga HRD dapat mengkontrol kinerja 

karyawan dengan baik sesuai dengan nilai–nilai dominan dalam 

karakteristik budaya organisasi yang diharapkan.  
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