
 
 

1 
 

MODUL BUDAYA ORGANISASI 

Modul I 

Pertemuan I 

 

Pendahuluan Budaya Organisasi 

 

 Apa yang ada di pikiran Anda begitu mendengar Budaya Organisasi? Kebanyakan 

yang masih asing dengan istilah ini membayangkan tentang budaya suatu bangsa. Budaya 

organisasi masih asing karena kurang begitu dikenal sebagai salah satu aspek dari 

manajemen sumber daya manusia yang mampu memberikan banyak manfaat bagi 

kehidupan organisasi bisnis. Padahal apabila mampu diterapkan secara baik dan konsisten, 

budaya organisasi mampu membantu organisasi menjadi lebih baik terutama pada era saat 

ini dimana organisasi bisnis diharapkan selalu dapat berubah secara cepat. Pada bab ini 

akan dikenalkan apa itu Budaya Organisasi serta bagaimana fungsinya dalam kehidupan 

berorganisasi.  

 Budaya Organisasi menjadi pendekatan yang ditawarkan saat ini dikarenakan 

kompleksitas persaingan dewasa ini. Paradigma organisasi yang berubah juga menjadi 

dasar mengapa budaya organisasi menjadi pendekatan yang relevan. Menurut Micheal 

Marquardt dan Angus Reynolds dalam Kusdi, 2011, terdapat Pergeseran Paradigma 

Organisasi, yaitu sebagai berikut : 

Paradigma Lama Paradigma Baru 

Orientasi tujuan jangka pendek 

Budayanya kaku 

Orientasi pada produk 

Fokus pada internal perusahaan 

Wawasan regional 

Pengarahan manajemen  

(Management direction) 

Bias prosedur 

Fokus pada analisis 

Fokus pada persaingan 

Fokus pada visi perusahaan dan individu 

Budayanya fleksibel 

Orientasi pada pasar 

Fokus pada lingkungan eksternal 

Wawasan global 

Pemberdayaan karyawan 

(Employee empowerment) 

Bias risiko 

Fokus pada kreativitas, analisis dan intuisi 

Kerja sama 

Sumber : Michael Marquardt dan Angus Reynolds dalam Kusdi, 2011 

  

Perubahan paradigma ini mampu memberikan banyak sekali perubahan pada 

pengelolaan organisasi, misalnya pada batas organisasi dengan lingkungan cenderung 

menjadi kabur, model organisasi menjadi lebih kecil karena adanya efisiensi. Di samping itu 

juga antar divisi pada suatu organisasi menjadi mencair dan sangat memungkinkan adanya 

kolaborasi sehingga mampu bertahan pada kondisi hypercompetition seperti saat ini. 

 

A. Pengertian Budaya Organisasi 

Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat system nilai-nilai (values), 

keyakinan-keyakinan (beliefs), asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku, 

disepakati, dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan 
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pemecahan masalah-masalah organisasinya. Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi 

nilai-nilai dan menginternalisasi dalam diri para anggota, menjiwai orang per orang di dalam 

organisasi. Dengan demikian, maka budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan jiwa 

para anggota organisasi (Kilmann, dkk dalam Sutrisno, 2015). 

Menurut Schein (2010) definisi budaya organisasi adalah sebagai berikut: 

“Organizational culture can be defined as a pattern of shared basic assumptions learned by 

a group as it solved its problem of external adaption and internal integration, which has 

worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as 

the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.”  

Definisi diatas dapat diartikan bahwa budaya organisasi adalah pola asumsi dasar 

yang ditentukan atau dikembangkan oleh sekelompok orang ketika mereka belajar 

mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah berhasil dengan 

baik sehingga dianggap sah untuk diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat 

untuk berfikir, melihat, merasakan dan memecahkan masalah. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa Budaya Organisasi 

adalah nilai-nilai, asumsi-asumsi serta norma-norma yang telah ditentukan oleh sekelompok 

orang yang biasanya adalah pendiri organisasi, yang telah lama diyakini sebagai pedoman 

perilaku sehari-hari, untuk memecahkan masalah serta kemudian harus diajarkan oleh 

anggota organisasi yang baru agar nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan semua anggota. 

Budaya Organisasi dalam Kusdi, 2011, terdapat pendekatan yang bisa digunakan 

guna melihat lebih dalam mengenai budaya organisasi, yaitu Pendekatan Simbolik-

Interpretif dan Pendekatan Fungsionalis. Pendekatan simbolik-interpretif merupakan 

pendekatan yang menunjukkan bahwa symbol merupakan inti kehidupan kultural dalam 

sebuah kelompok atau organisasi. Secara kategoris, simbol terbagi dalam tiga kelompok 

besar, yaitu objek-objek fisik, perilaku dan ekspresi verbal. Sebenarnya ketiga kelompok ini 

digolongkan sebagai artifak, yaitu manifestasi terluar dari suatu kultur, namun ketka orang-

orang yang menjadi pelaku dalam suatu organisasi memberinya makna maka ia akan 

menjadi sebuah symbol. Berbagai artifak yang ada dalam suatu organisasi menjadi symbol 

Ketika para anggota memberinya suatu makna simbolik dan menggunakannya untuk 

mengkomunikasikan makna tersebut kepada yang lain. 

Pendekatan simbolik – interpretif memiliki keyakinan bahwa penggunaan symbol 

dan interpretasinya adalah cara utama untuk para anggota organisasi menciptakan dan 

mempertahankan kulturnya. Pada pendekatan ini meyakini bahwa symbol dalam hal ini 

perilaku, mampu membuat anggota organisasi memiliki kinerja lebih baik dan pada akhirnya 

membantu organisasi memiliki kinerja yang baik. Sejumlah symbol memang diciptakan 

untuk memberikan gambaran bagaimana organisasi dijalankan, misalnya yang sedang tren 

saat ini adalah pakaian kerja yang informal pada perusahaan start up, yang diyakini 

mencerminkan kreativitas yang tak terbatas dari para anggotanya lalu diharapkan untuk 

mampu membuat organisasi selalu kreatif dan inovatif.  

Pendekatan fungsionalis. Aliran ini dikembangkan pertama kali karena terdapat 

perdebatan mendasar mengenai sudut pandang antar kedua pendekatan. Pandangan ini 

berangkat dari kesadaran bahwa organisasi pada dasarnya menghadapi dua pemasalahan 
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pokok yang menentukan kelangsungan hidup organisasi, yaitu (1). Bertahan dan 

beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya; (2) mengintegrasikan proses-proses 

internalnya sedemikian rupa untuk menjamin keutuhan sebagai kelompok. (Schein dalam 

Kusdi, 2011).  

B. Fungsi Budaya Organisasi 

Budaya organisasi mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang dapat mengarah pada 

perbaikan kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun fungsi budaya organisasi 

adalah sebagai berikut : 

1) Budaya memiliki peran sebagai pembeda antar satu organisasi dengan 

organisasi yang lain. 

2) Budaya organisasi memberikan identitas bagi anggota organisasi. 

3) Budaya organisasi mampu mempermudah munculnya komitmen organisasi bagi 

para anggotanya. 

Pada beberapa literatur, dikatakan bahwa budaya organisasi mampu membentuk 

kepercayaan, tingkah laku, cara melakukan sesuatu dan cara memecahkan masalah 

bagi semua anggota organisasi. 

C. Nilai-nilai Dalam Budaya Organisasi 

Saat ini, organisasi semakin kompetitif tidak hanya karena teknologi tapi juga adanya 

keinginan konsumen yang dapat berubah sehingga organisasi diharapkan mampu segera 

menyesuaikan. Fenomena bahwa persaingan tidak hanya ada pada produk melainkan juga 

pada pasar tenaga kerja, membuat perusahaan harus dapat menciptakan iklim yang baik 

bagi para anggotanya. 

Miller (1984) menyatakan ada delapan nilai primer dalam budaya organisasi yang 

masih relevan saat ini, yaitu : 

1) Asas tujuan 

Perusahan yang berhasil adalah perusahan yang menetapkan tujuannya untuk 

menghasilkan produk dan jasa yang memiliki manfaat bagi pelanggannya, dan yang dapat 

memiliki manfaat kepada pelanggannya, dan membangkitkan semangat serta motivasi kerja 

para karyawannya. 

2) Asas konsensus 

Suatu perusahaan yang sukses di masa depan ialah yang pemimpinnya berhasil 

membuat kearifan kolektif dalam membuat keputusan, yaitu keputusan bersama yang 

dibuat sebaik mungkin. 

3) Asas keunggulan 

Keunggulan merupakan semangat yang menguasai kehidupan dan jiwa seseorang 

atau perusahaan. Keinginan atau motivasi keunggulan adalah proses yang tidak pernah 

berakhir dan dapat memberikan kepuasan tersendiri. 

4) Asas kesatuan 

Kita semua adalah pekerja, tetapi juga manajer. Begitu juga sebaliknya. Untuk 

menciptakan persatuan dan kesatuan, tidak lagi terpecah-pecah dalam kelas-kelas secara 

tradisional. 

 



 
 

4 
 

MODUL BUDAYA ORGANISASI 

5) Asas prestasi 

Hukum utama bagi perilaku manusia ialah bahwa perilaku merupakan fungsi dari 

konskuensi-konsekuensinya dan perilaku yang dihargai akan meningkatkan prestasi.  

6) Asas empiris 

Keberhasilan perusahaan di masa datang dan juga saat ini tergantung pada 

kemampuan untuk berpikir realistic, jelas, kritis dan kreatif. Untuk itu, diperlukan data nyata 

atas dasar empiris, sepanjang waktu yang perlu diketahui dan dilihat oleh para karyawan. 

7) Asas keakraban 

Keakraban adalah kemampuan berbagi rasa dengan cara yang utuh dan penuh 

percaya, yang pada gilirannya akan memberikan pengahrgaan yang tulus dan penuh 

perhatian mengenai kepentingan-kepentingan pribadi yang bersangkutan. 

8) Asas integrasi 

Kepemimpinan itu membutuhkan pengikut. Pengikut mengikuti pemimpinnya, atau 

bawahan mengikuti atasannya, akrena yakin bahwa Langkah-langkah yang dilakukan oleh 

pemimpin atau atasannya benar. 

 

 Budaya organisasi merupakan jiwa perusahaan dalam berbagai kepentingan 

perusahaan. Budaya organisasi dapat membentuk perilaku, menimbulkan kesetiaan, 

memantapkan nilai-nilai dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja. Kedelapan asas 

tersebut dapat diimplementasikan pada organisasi agar dapat menimbulkan inovasi baru, 

loyalitas yang tinggi serta pada akhirnya adalah produktivitas individu dan organisasi. 

 

Rangkuman 

 Budaya organisasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam organisasi 

yang sedang menghadapi hypercompetitive seperti saat ini. Budaya organisasi menjadi 

salah satu pendekatan yang bisa ditawarkan agar organisasi menjadi lebih berkinerja baik 

dibandingkan dengan pesaingnya. Perubahan paradigma dalam dunia bisnis membuat 

budaya organisasi menjadi semakin relevan untuk membawa kinerja karyawan menjadi 

lebih baik dan produktif. 

 Budaya Organisasi adalah nilai-nilai, asumsi-asumsi serta norma-norma yang telah 

ditentukan oleh sekelompok orang yang biasanya adalah pendiri organisasi, yang telah 

lama diyakini sebagai pedoman perilaku sehari-hari, untuk memecahkan masalah serta 

kemudian harus diajarkan oleh anggota organisasi yang baru agar nilai-nilai tersebut dapat 

dilaksanakan semua anggota. Budaya organisasi mempunyai 2 pendekatan yang dapat 

menjadikan budaya organisasi lebih “mudah terlihat”, yaitu pendekatan simbolik-interpretif 

dan pendekatan fungsionalis. 
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Pertanyaan-pertanyaan Diskusi : 

1. Bagaimana paradigma baru dalam dunia bisnis mempengaruhi kehidupan 

organisasi serta hubungannya dengan budaya organisasi? 

2. Jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan budaya organisasi sesuai dengan 

pemahaman Anda! 

3. Bagaimana budaya organisasi mampu mempengaruhi komitmen organisasi?  

  

Daftar Pustaka 

Kusdi, 2011. Budaya Organisasi : Teori, Penelitian dan Praktik. Jakarta : Salemba Empat. 

Sutrisno, Edy. 2010. Budaya Organisasi. Jakarta: Prenadamedia Group. 
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Modul II 

Pertemuan II 

 

Strategi Implementasi Nilai-nilai Budaya Organisasi 
 

Setelah mengetahui pengertian budaya organisasi dan bagaimana budaya 

organisasi diperlukan pada saat kondisi persaingan yang semakin kompetitif untuk 

membuat karyawan berkinerja sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi, pada 

pertemuan ini kita bisa mengetahui bagaimana tahapan implementasi budaya organisasi 

yang pada. Sebagian orang awam masih sangat abstrak dan sulit dipahami. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang sesuai dengan karakteristik 

karyawan-karyawannya dapat membuat tahapan implementasi menjadi lebih mudah. 

Kecocokan antara budaya/nilai-nilai yang dianut oleh individu dengan budaya yang 

ada pada suatu organisasi mampu mempengaruhi turn over yang rendah. Hal ini 

menggambarkan semakin tinggi derajad kecocokan antara personal dan organisasi maka 

lebih memungkinkan karyawan untuk tetap tinggal pada organsasi yang sama. 

Budaya organisasi sebagai nilai yang dipegang oleh seluruh anggota organisasi 

sudah seharusnya dapat tersosialisasikan dengan baik. Proses sosialisasi ini dapat menjadi 

sarana bagi karyawan terutama karyawan baru untuk dapat menjadi bagian organisasi 

secara lebih dalam, rasa memiliki terhadap organisasi dan budayanya dapat terbangun. 

 

A. Pentingnya Memahami Budaya Organisasi 

Beberapa ahli mendefinsikan budaya organisasi dengan bahasa penyampaian yang 

berbeda, walaupun apabila dipahami dengan cermat, secara arti luas memiliki arti yang 

kurang lebih sama. Pengertian budaya organisasi yang secara umum untuk lebih mudah 

dipahami, yaitu system nilai-nilai yang dipahami bersama oleh seluruh anggota organisasi, 

sengaja disosialisasikan serta dapat terimplementasi pada perilaku dan sikap masing-

masing karyawan dalam kehidupan berorganisasi. 

Seluruh anggota organisasi harus dapat dengan jelas memahami budaya 

organisasinya sebab pemahaman tersebut dapat membentuk perilaku yang diharapkan 

organisasi, baik dalam berkinerja, berencana maupun dalam pemecahan masalah. Setiap 

gerak gerik individu dalam organisasi seharusnya dapat mencerminkan budaya 

organisasinya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh O’Reilly, Chatman dan Caldwell(1991) dan 

Sheridan (1992) menunjukkan pentingnya nilai-nilai budaya organisasi dalam 

mempengaruhi perilaku dan sikap individu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya 

hubungan antara person-organization fit dengan tingkat kepuasan kerja, komitmen dan 

turnover karyawan karyawan di mana individu yang sesuai dengan budaya organisasi 

mempunyai kecenderungan untuk mempunyai kepuasan kerja dan komitmen yang tinggi 

terhadap organisasi dan mempunyai intensitas tinggi untuk bekerja/tinggal di organisasi dan 

sebaliknya, individu yang tidak sesuai dengan budaya organisasi akan memiliki 
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kecenderungan untuk mempunyai kepuasan kerja dan komitmen yang rendah terhadap 

organisasi dan memiliki kecenderungan untuk meninggalkan organisasi. 

Setelah memahami dan menyadari arti penting budaya organisasi bagi setiap 

individu, maka hendaknya hal tersebut dapat membuat para manajer untuk menciptakan 

budaya organisasi yang menekankan pada interpersonal relationship. Robbins dalam 

Sutrisno (2010) menyatakan ada 10 karakteristik kunci yang merupakan inti dari budaya 

organisasi, yaitu : 

1. Member identity, yaitu identitas anggota dalam organisasi secara keseluruhan, 

dibandingkan dengan identitas dalam kelompok kerja atau bidang profesi masing-

masing. 

2. Group emphasis, yaitu seberapa besar aktivitas kerja bersama lebih ditekankan 

dibandingkan kerja individual. 

3. People focus, yaitu seberapa jauh keputusan manajemen yang diambil untuk 

mempertimbangkan keputusan tersebut terhadap anggota organisasi. 

4. Unit integration, yaitu seberapa jauh unit-unit di dalam organisasi dikondisikan untuk 

beroperasi secara bersama-sama. 

5. Control, yaitu seberapa banyak aturan, peraturan dan pengawasan langsung yang 

digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku karyawan. 

6. Risk tolerance, yaitu besarnya dorongan terhadap karyawan untuk lebih agresif, inovatif 

dan berani mengambil risiko. 

7. Reward criteria, yaitu seberapa besar imbalan dialokasikan sesuai dengan kinerja 

karyawan, dibandingkan alokasi berdasarkan senioritas, favoritism atau faktor yang 

bukan kinerja. 

8. Conflict tolerance, yaitu seberapa besar karyawan di dorong untuk terbuka terhadap 

konflik dan kritik. 

9. Means ends orientation, yaitu seberapa besar manajemen lebih menekankan pada 

penyebab atau hasil dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk 

mengembangkan hasil. 

10. Open system focus, yaitu seberapa besar pengawasan organisasi dan respons yang 

diberikan untuk mengubah lingkungan eksternal. 

 

B. Manfaat Budaya Organisasi 

Robbins (1993) mengungkapkan bahwa terdapat manfaat budaya organisasi, yaitu: 

1. Membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan yang lain. 

2. Menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. 

3. Mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. 

4. Menjaga stabilitas organisasi. 

 

C. Sosialisasi Budaya Organisasi 

Sosialisasi budaya organisasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan di mana 

anggota organisasi untuk mempelajari seluk beluk organisasi dan bagaimana anggota 

organisasi berinteraksi satu sama lain serta berkomunikasi dalam rangka menjalankan 



 
 

8 
 

MODUL BUDAYA ORGANISASI 

tugas dan pekerjaan masing-masing. Sosialisasi juga dapat mencakup menyebarluaskan 

nilai-nilai yang diyakini oleh organisasi, pilar-pilar yang dijalankan dalam kehidupan 

berorganisasi. Proses sosialisasi sendiri dapat dilakukan sebagaimana diperlukan, sangat 

memungkinkan untuk sosialisasi berulang untuk memperkuat keyakinan pada nilai-nilai dala 

organisasi. 

Selain itu, proses sosialisasi ini juga menyangkut pada hal-hal yang berkaitan 

dengan pekerjaan karyawan, juga berkaitan dengan kebijakan, struktur, aturan-aturan serta 

budaya organisasi sendiri. Proses sosialisasi yang baik, juga dapat memberikan gambaran 

bagaimana organisasi biasanya memecahkan masalah maupun mengambil kebijakan 

strategis.  

 Keberhasilan proses sosialisasi juga dapat tergantung pada 2 hal, yaitu (1) derajad 

kesamaan antara nilai yang dianut karyawan baru dengan nilai yang dimiliki organisasi ;  (2) 

metode sosialisasi yang dipilih oleh manajemen dalam implementasinya. 

D. Manfaat Sosialisasi  

Manfaat sosialisasi budaya organisasi terdapat dua sisi, yaitu dari sisi karyawan  dan 

organisasi. Bagi karyawan, proses sosialisasi memberikan gambaran yang jelas mengenai 

organisasi serta karyawan dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan, pekerjaan 

dan teman sekerjanya. Proses sosialisasi juga dapat mendukung tumbuhnya komitmen 

karyawan terhadap organisasi serta dapat meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri lalu 

pada akhirnya kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Pada sisi yang lain, proses sosialisasi ini bagi organisasi dapat digunakan sebagai 

sarana mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas, pekerjaan, cara 

pandang serta budaya organisasi itu sendiri. Proses ini juga merupakan cara awal untuk 

dapat mencari karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi itu sendiri, sehingga dapat 

mudah diketahui siapa karyawan yang dapat berkembang bersama organisasi dan mana 

yang belum mampu. 

 Proses sosialisasi budaya organisasi terutama bagi karyawan baru, memiliki 

tahapan sebagai berikut : 

1. Seleksi terhadap calon karyawan, proses ini sejak awal telah disiapkan untuk 

mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi sehingga 

derajad kecocokan bisa cenderung lebih besar. Sehingga budaya organisasi dapat 

dipertahankan serta karyawan dapat bertumbuh dengan baik bersama organisasi. 

2. Penempatan karyawan, pada level apapun diharapkan karyawan mampu 

memperlajari budaya organisasi dari kolega dan rekan sekerja sehingga mampu 

mengidentifikasi nilai dan norma sebagai implementasi budaya organisasi. 

3. Penilaian kinerja dan pemberian penghargaan, pada tahap ini dapat tercermin 

bagaimana budaya organisasi yang ada menghargai bentuk kinerja yang seperti apa 

serta lebih menghargai perilaku dan sikap yang seperti apa. 

4. Menanamkan kesetiaan pada nilai – nilai yang dimiliki organisasi. Pada tahap ini 

adalah proses bagaimana karyawan menempatkan kepentingan perusahaan di atas 

kepentingan pribadinya. 
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5. Memperluas cerita dan berita tentang budaya organisasi. Hal ini berkaitan dengan 

apa yang diyakini benar dan diyakini salah oleh budaya  organisasi tersebut, dan 

siapa yang berperan dibalik itu semua. Pada tahap ini, berita atau cerita yang 

disampaikan mengenai penegasan-penegasan budaya organisasi yang berlaku 

pada organisasi tersebut. 

 

Rangkuman 

 Budaya organisasi dapat dikatakan sebagai sekumpulan nilai-nilai yang dipegang 

oleh seluruh anggota organisasi, sehingga sudah seharusnya diadakan sosialisasi yang 

bertujuan agar semua anggota dapat memahami dan kemudian mengimplementasi pada 

kehidupan sehari-hari berorganisasi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kecocokan 

antara nilai yang diyakini individu dengan budaya organisasinya, dapat menurunkan tingkat 

turnover. 

 Proses sosialisasi budaya organisasi sebenarnya terdapat pada hampir seluruh 

aktivitas MSDM mulai dari tahap seleksi sampai penilaian kinerja. Manfaat dari sosialisasi 

budaya organisasi tentu menjadikan keuntungan kedua belah pihak, yaitu bagi organisasi 

dan karyawannya. Keberhasilan proses sosialisasi juga dapat tergantung pada 2 hal, yaitu 

(1) derajad kesamaan antara nilai yang dianut karyawan baru dengan nilai yang dimiliki 

organisasi ;  (2) metode sosialisasi yang dipilih oleh manajemen dalam implementasinya. 

 

Pertanyaan-pertanyaan Diskusi : 

1. Jelaskan pentingnya proses sosialisasi budaya organisasi! 

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai proses sosialisasi dilakukan pada hampir 

seluruh aktivitas MSDM, jelaskan dengan kalimat Anda sendiri? 

3. Jelaskan kembali dengan kalimat Anda sendiri mengenai manfaat budaya 

organisasi! 

 

Daftar Pustaka 

Sutrisno, Edy. 2010. Budaya Organisasi. Jakarta: Prenadamedia Group. 

 


