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dan waktunya hanya sekali, sehingga mereka cenderung menekankan nilai-nilai 

tertentu.Quinn dan Cameron (2011) menemukan bahwa organisasi yang fleksibel 

adalah yang paling sukses, yang kadang-kadang menyebabkan perilaku yang 

saling bertentangan. Organisasi "terbaik" dapat mengatasi persaingan dalam 

kerangka kerja ini dengan baik dan menggunakan keempat set nilai saat 

dibutuhkan. 

Tipe budaya berkinerja terbaik di domain aktivitas yang selaras dengan 

tipe budaya tertentu. Di sektor kesehatan, misalnya, kami menemukan banyak 

budaya klan. Jenis ini benar-benar cocok dengan profesi merawat orang. Tidak 

ada budaya organisasi "terbaik" terakhir. Hanya dalam keadaan tertentu satu kelas 

budaya akan melayani lebih baik daripada yang lain. Dari daftar tiga puluh 

sembilan indikator efektivitas untuk organisasi, dua dimensi vital ditemukan 

dengan analisis statistic (Cameron dan Quinn, 2011). 

Cameron dan Quinn (2011) membuat empat kuadran yang sesuai dengan 

empat budaya organisasi yang sangat berbeda pada dua dimensi ini: 

1. Fokus dan integrasi internal vs. Fokus dan diferensiasi eksternal 

2. Stabilitas dan kontrol vs. Fleksibilitas dan kebijaksanaan 
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Gambar 2.1 

Competing Values Framework 

Sumber: Cameron dan Quinn, 2011 

 

Berdasarkan kerangka Competing Values Framework, Cameron dan Quinn 

mengembangkan instrumen tersebut dengan survei secara kuantitatif yang disebut 

dengan Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI). 

OCAI mengidentifikasikan persepsi dan aspirasi responden mengenai budaya 

organisasi saat ini dan yang diinginkan. Hal ini dapat dikategorikan kedalam 

empat tipe sebagai berikut: 

1. Hierarchy 

2. Market 

3. Clan 

4. Adhocracy 
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 Masing-masing budaya memiliki karakteristik yang berbeda, terutama jika 

dilihat dari orientasi, tipe kepemimpinan, nilai-nilai pendorong dan teori pada 

efektifitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

The Competing Values of Leadership, Effectiveness, and Organizational Theory 

Sumber: Cameron dan Quinn, 2011 

Dari keempat budaya diatas, untuk mendiagnosa budaya organisasi 

tersebut terdapat enam pertanyaan yang mendefinisikan dimensi budaya pada 

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI), yaitu: 

1. Dominant characteristic (karakteristik dominan) 

2. Organizational leadership (kepemimpinan organisasi) 

3. Management of employees (manajemen sumber daya manusia) 

4. Organizational glue (perekat organisasi) 

5. Strategic emphasis (strategic emphasis) 
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6. Criteria of sucsess (kriteria kesuksesan) 

Penilaian ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi budaya suatu 

organisasi yang ada saat ini (current culture) dan membantu dalam 

mengidentifikasikan budaya yang harus dikembangkan dalam menghadapi 

tuntutan lingkungan yang akan datangg dan berbagai hal mungkin akan dihadapi 

organisasi. Dengan instrumen ini dapat dikenali budaya yang dominan (cultural 

strength), tipe-tipe budaya yang ada (cultural type), dan kesesuaian budaya 

tersebut (cultural congruence).Pengisian jawaban kuesioner menggunkan skala 

ipsative (ipsative rating scale) yang memungkinkan dalam suatu organisasi 

terdapat tipe budaya yang berbeda dalam suatu waktu (Cameron & Quinn, 2011). 

Dalam bukunya Cameron & Quinn (2011) menyebutkan bahwa dengan 

pendekatan menggunakan instrument OCAI, mendiagnosa dan merubah budaya 

organisasi atau perusahaan terdapat 6 kelebihannya, yaitu: 

1. Practical 

Instrumen ini dapat mengidentifikasi dimensi kunci budaya yang 

ditemukan untuk menghasilkan perbedaan dalam kesuksesan 

organisasi. 

2. Timely 

Proses dari diagnosa dan penciptaan strategi untuk perubahan dapat 

disesuaikan dalam waktu yang cukup masuk akal. 

3. Involving 

Setiap langkah dalam proses ini melibatkan seluruh anggota 

organisasi, khususnya bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab 


