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LATAR BELAKANG 
Alhamdulillah atas hadirnya Allah SWT yang membimbingnya agar Modul Perkuliahan 

Manajemen Perubahan dapat terwujud sesuai silabus perkuliahan. Modul ini dimaksudkan 

untuk membantu mahasiswa mempersiapkan materi perkuliahan terkait perilaku 

berorganisasi. 

Modul ini terdiri dari 14 topik perkuliahan. Topik perkuliahan dipilih sesuai dengan 

perkembangan bisnis yang ada sehingga mahasiswa mendapatkan pemahaman dan 

implementasi yang komprehensif seperti yang dijelaskan oleh dosen. Topik tersebut 

diselenggarakan dalam 14 kegiatan pertemuan. Tentunya Modul Perkuliahan sebagai 

langkah penyempurnaan proses belajar mengajar masih banyak kekurangan yang selalu 

diperbaiki dari segi teori dan praktisi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Oleh karena itu, penulis 

sangat berterima kasih apabila pembaca dengan senang hati memberikan masukan, kritik, 

dan saran untuk peningkatan kualitas modul ini yang pada akhirnya akan semakin 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

Akhir kata, penulis berharap Modul Praktikum ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan 

kualitas proses belajar mengajar dan meningkatkan kompetensi mahasiswa khususnya dalam 

bidang Manajemen Perubahan. 
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SESI 1 PENGANTAR MANAJEMEN PERUBAHAN 

» Definisi Manajemen 

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien. (Jones At. Al) 

» Manajemen Perubahan 

Apa itu perubahan?  

» Perubahan merupakan proses terjadinya perubahan kondisi dari kondisi 

satu pada kondisi lain. (Jeff Davidson)  

Apa itu manajemen perubahan?  

Manajemen perubahan merupakan suatu proses secara sistematis dalam 

menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk 

mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari perubahan 

tesebut. (Potts dan LaMarsh dianut oleh wibowo)  

Menurut Wibowo, dalam bukunya Manajemen Perubahan, Manajemen perubahan 

adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan 

sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan 

terkena dampak dari proses tersebut. 

Menurut Winardi, manajemen perubahan adalah upaya yang ditempuh manajer 

untuk memanajemen perubahan secara efektif, dimana diperlukan pemahaman 

tentang persoalan motivasi, kepemimpinan, kelompok, konflik, dan komunikasi.  

» Macam-Macam Manajemen Perubahan 

» Perubahan secara alamiah (natural change) 

» ➔tidak terarah 

» Perubahan secara terencana 

» ➔terarah➔visi, misi, tujuan, masa depan 

MANFAAT PERUBAHAN 
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» bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, tanpa adanya perubahan maka 

dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama.  

» agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam 

menghadapi perkembangan jaman, kemajuan teknologi dan 

» dibidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasien akan 

pelayanan yang berkualitas 

TUJUAN PERUBAHAN 

» Mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

» Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal yang 

meliputi  

• perubahan strategi korporasi, tenaga kerja, teknologi dan peralatan 

yang digunakan dan sikap- sikap karyawan, maupun lingkungan 

eksternal organisasi seperti perubahan pasar konsumen, teknologi, 

peraturan dan hukum pemerintah serta lingkup ekonomi global. 

» Memperbaiki efektivitas di dalam organisasi agar mampu bersaing di pasar 

ekonomi modern yang meliputi perbaikan efektivitas tim kerja dan perbaikan 

struktur dan sistem organisasi dalam hal ini terkait implementasi strategi 

TIPE PERUBAHAN 

» Perubahan Rutin, dimana telah direncanakan dan dibangun melalui proses 

organisasi; 

» Perubahan Peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah 

dicapai organisasi; 

» Perubahan Inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan 

pelayanannya. 

Tahapan Manajemen Perubahan 

» Tahap 1,  yang merupakan tahap identifikasi perubahan, diharapkan 

seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan 
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/terjadi.  Dalam tahap ini seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan 

perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. 

» Tahap 2,  adalah tahap perencanaan perubahan.  Pada tahap ini harus 

dianalisis mengenaidiagnostik situasional tehnik, pemilihan strategi umum, dan 

pemilihan.   Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya factor pendukung 

sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. 

» Tahap 3, merupakan tahap implementasi perubahan dimana terjadi proses 

pencairan, perubahan dan pembekuan yang diharapkan.  Apabila suatu 

perubahan sedang terjadi kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu 

dilakukan monitoring perubahan. 

» Tahap 4, adalah tahap evaluasi dan umpan balik.  Untuk melakukan evaluasi 

diperlukan data, oleh karena itu dalam tahap ini dilakukan pengumpulan 

data dan evaluasi data tersebut.  Hasil evaluasi ini dapat di umpan balik kepada 

tahap 1 sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan 

berikutnya. 

MENGAPA MEMPELAJARI MANAJEMEN PERUBAHAN 

» Perubahan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan 

yang diharapkan di masa yang akan datang, suatu keadaan yang lebih baik.  

» Perubahan dalam skala yang sangat luas dikemukakan oleh Toffler (1980:23) 

yang menyatakan bahwa telah terjadi gelombang pertama sebagai revolusi 

pertanian, disusul dengan gelombang kedua berupa revolusi industri.  

» Dalam melihat adanya gejala perubahan, terdapat beragam pandangan 

tentang bagaimana terjadinya perubahan tersebut, ada yang memandang 

perubahan sebagai suatu proses, ada yang melakukan dalam bentuk tahapan, 

ada pula yang melakukan dengan pendekatan sistem, dan ada pula yang 

mengajukan perubahan sebagai suatu model. 
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SESI 2 ANALISIS PERUBAHAN 

Pendahuluan 

• Semua organisasi baik profit oriented, nirlaba, maupun volunteer menghadapi 

lingkungan yang dinamis dan berubah. 

• Lingkungan eksternal merupakan kekuatan yang mendorong organisasi secara 

internal harus berubah 

• Karena pilihannya adalah, berubah atau mati tertekan oleh kekuatan 

perubahan 

Definisi Perubahan   

• Melakukan sesuatu secara berbeda; melakukan sesuatu dengan cara baru, 

mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, menggunakan sistem baru, 

melaksanakan prosedur manajemen baru 

• Perubahan merujuk pada terjadinya sesuatu yang berbeda dari sebelumnya 

(Jeff Davidson) 

• Pergeseran dari keadaan sekarang menuju keadaan yg diinginkan di masa 

depan di lingkungan suatu organisasi (Potts dan La Marsh)  

• Tindakan memperbaiki cara berpikir dan perilaku yang konvensional atau 

perpindahan dari status quo, yang tersirat di dalam perubahan sasaran atau 

visi yang berbeda dari sebelumnya (Wagner dan Hollenback)                

Faktor Pendorong Kebutuhan akan Perubahan  (Hussey, 2000:6) 

• Perubahan teknologi yang terus meningkat 

• Persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global 

• Pelanggan semakin banyak tuntutan 

• Profil demografis negara berubah  

• Privatisasi bisnis milik masyarakat berlanjut 

• Pemegang saham minta lebih banyak nilai 

Penggerak Perubahan 

 (Anderson and Anderson, 2001:16) 
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Lingkungan 

• Merupakan dinamika konteks yang lebih luas di mana organisasi dan orang 

bekerja 

• Meliputi: sosial, bisnis dan ekonomi, politik, pemerintahan, teknologis, 

demografis, legal, dan lingkungan alam  

 

Marketplace requirements for success 

(Kebutuhan pasar untuk sukses) 

• Kebutuhan produk atau jasa pelanggan menentukan apa yang harus dilakukan 

perusahaan untuk sukses di pasar. 

• Disamping itu, perusahaan perlu memperhatikan kecepatan pengiriman, 

kemampuan menyesuaikan, kualitas barang & jasa, inovasi, kualitas layanan, 

teknologi dll 

Desakan Bisnis (business imperative) 

• Apa yang harus dilakukan perusahaan secara strategis untuk berhasil dengan 

memberikan kebutuhan pelanggan akan perubahan 

Organizational Imperatives (desakan organisasional) 

• Apa yang harus berubah dalam struktur organisasi, sistem, proses teknologi, 

sumber daya, dasar ketrampilan atau staffing untuk melaksanakan dan 

mencapai sukses memenuhi desakan bisnis 

Cultural Organizational (desakan kultural) 

Bagaimana norma bekerja dan kerjasama perusahaan untuk mendukung dan 

mendorong desain baru organisasi, operasi, dan strategi, misalnya budaya teamwork 

Perilaku Pemimpin dan Pekerja 

• Bagaimana pemimpin dan pekerja harus berperilaku (gaya, nada, atau 

karakter) berbeda untuk menciptakan budaya organisasi yang berhasil 
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Leader & employee mindset (pola pikir pemimpin dan pekerja) 

• Meliputi pandangan, asumsi, keyakinan atau mental model yang menyebabkan 

seseorang berperilaku dan bertindak seperti yang dilakukan 

Tujuan Perubahan 

• Di satu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi menyesuaikan diri 

dengan perubahan lingkungan dan sisi lain mengupayakan perubahan perilaku 

karyawan (Robbins, 2001:542)  

• Faktor eksternal lebih banyak pengaruhnya terhadap masa depan organisasi 

 

Sasaran Perubahan (Greenberg dan Baron, 2003:590) 

• Struktur organisasi  

• Perbaikan teknologi 

• Orang (unfrezzing, changing, refreezing)  (Robbins, 2001:543) menambahkan 

• Pengaturan fisik 

Struktur Organisasi 

• Bagaimana suatu tugas secara formal dibagi-bagi, dikelompokkan, dan 

diorganisir 

• Job description, job enrichments atau flexible work hours perlu didefinisi ulang 

Perbaikan Teknologi 

• Bagaimana pekerja menjadi lebih efisien sehingga produksi juga lebih efisien, 

misalnya adanya peralatan baru, metode otomatisasi, atau komputerisasi 

Pengaturan fisik 

• Mengatur layout  dengan mempertimbangkan kebtuhan kerja, kebutuhan 

interaksi formal dan interaksi sosial. Desain kantor lebih terbuka dengan 

mengurangi tembok dan sekat sehingga memudahkan karyawan untuk saling 

berkomunikasi 

Mengubah Perilaku Orang 

• Mengubah orang tidak mudah, langkah dasarnya adalah melalui 

unfreezing, changing, dan refreezing 

Manajemen perubahan adalah suatu proses, alat dan teknik untuk mengelola orang-

orang untuk berubah dalam rangka mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan. 

Tujuan utama dari perubahan itu adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi 

dengan cara merubah bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik 

(Todnem By, 2009). Tiga tahapan, yaitu Mencairkan (Unfreeze), Perubahan 
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(Movement) dan Membekukan Kembali (Refreeze) (Lewis, 2014).  Langkah pertama 

dalam proses perubahan perilaku adalah mencairkan situasi atau status quo yang 

ada. Status quo disini dianggap sebagai keadaan keseimbangan yang berlaku. 

Proses mencairkan merupakan proses yang diperlukan untuk mengatasi tekanan 

secara individual dan kelompok serta dilakukan melalui 3 metode, pertama dengan 

meningkatkan faktor-faktor pengerak yang bisa menjauhkan individu atau kelompok 

dari situasi status quo yang berlaku saat ini. Kedua, mengurangi kekuatan-kekuatan 

negatif yang dapat menahan pergerakan yang menjauhi kondisi keseimbangan saat 

ini.  Sedangkan metode ketiga adalah menemukan kombinasi dari dua metode diatas. 

Dalam kondisi ini ini, terdapat beberapa aktivitas yang dapat membantu proses 

mencairkan, termasuk didalamnya adalah memotivasi peserta perubahan dengan 

menyiapkan mereka untuk perubahan, membangun kepercayaan dan mengenali 

kebutuhan akan perubahan serta secara aktif berpartisipasi dalam mengidentifikasi 

permasalahan dan berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan solusinya 

(Robbins & Judge, 2017). 

Tahapan kedua dalam model Lewin adalah perubahan (Movement). Dalam tahap ini, 

merupakan hal yang penting untuk menggerakkan system yang ditargetkan menuju 

keseimbangan baru. Terdapat tiga aktivitas yang dapat membantu dalam proses 

pergerakan ini, yaitu meyakinkan karyawan atau peserta bahwa kondisi status quo 

yang mereka jalani saat ini tidak bermanfaat dan memotivasi mereka untuk melihat 

permasalahan dari sudut pandang yang baru dan berbeda, bekerja secara bersama-

sama dalam hal-hal yang baru, memiliki informasi yang relevan serta memiliki 

hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dengan saling menghormati serta 

memiliki  pimpinan yang mendukung perubahan,tersebut. 

 

Tahap ketiga dari model Lewin adalah membekukan kembali (Refreezing). Tahap ini 

perlu dilakukan setelah perubahan diimplementasikandengan tujuan untuk 

mempertahankan keberlanjutannya. Jika tahap ini tidak dilakukan, perubahan yang 

terjadi akan berlaku secara singkat dan prilaku akan kembali ke kesimbangan yang 

lama. Tahapan ini merupakan proses integrasi dari nilai-nilai yang baru untuk berlaku 

pada komunitas yang ada. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk stabilisasi 

keseimbangan baru yang dihasilkan dari perubahan dengan menyeimbangkan antara 

faktor-faktor penggerak dan penghambat perubahan. Salah satu tindakan yang dapat 
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digunakan untuk mengimplementasikan  langkah ketiga dari Lewin ini adalah 

memperkuat pola baru dan menetapkan pola-pola tersebut dalam bentuk mekanisme 

secara formal dan informal termasuk didalamnya meliputi kebijakan dan prosedur 

(Langford et al., 2020).  Dapat disimpulkan bahwa Model Lewin mengilustrasikan 

pengaruh kekuatan baik yang mendorong atau menghambat perubahan. Dalam hal 

ini, faktor penggerak yang akan mendorong perubahan secara positif, sedangkan 

faktor penghambat akan menahan perubahan kembali kepada status quo yang 

berlaku sebelumnya.  Dengan demikian, perubahan akan terjadi ketika faktor 

penggerak lebih besar dibandingkan faktor penghambat. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dikemukakan di sini bahwa, 

manajemen perubahan adalah suatu pendekatan, alat, teknik dan proses pengelolaan 

sumber daya untuk membawa organisasi pada keadaan sekarang menuju keadaan 

baru yang diinginkan, agar kinerja organisasi menjadi lebih baik. Dalam organisasi, 

perubahan itu meliputi individu, tim, organisasi, struktur, proses, pola fikir dan budaya 

kerja. Dibawah ini konsep model perubahan organisasi sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Konsep Model Perubahan 

Sumber: Nuryanto (2015), Manajemen Perubahan 

 

Pengelolaan yang baik, menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen 

adalah Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating 

(pelaksanaan) dan Controlling (pengendalian) (BEEHR & NEWMAN, 1978). Teori lain 

mengungkan bahwa  fungsi manajemen adalah: Planning (perencanaan) Organizing 

(pengorganisasian), Leading (pemimpinan) dan Controlling (pengendalian) (Wibowo 

et al., 2011).  Sumber daya yang dikelola secara umum adalah 7M, yatu Man 

(manusia), Money (uang), Materials (bahan), Machines (peralatan kerja), Methods 
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(metode kerja), Market (pasar) dan Minute (waktu). Kriteria pencapai tujuan adalah 

efektif dan efisien.  Manajemen perubahan sering disebut dengan manajemen transisi  

dan manajemen inovasi. Dikatakan manajemen transisi, karena mengelola keadaan 

yang bersifat transisi dari kondisi lama menuju kondisi baru. Dikatakan manajemen 

inovasi, karena tujuan dari perubahan adalah untuk pembaruan, dari yang lama ke 

yang baru supaya lebih baik.  

Kurt Lewin menyatakan perubahan akan dapat terjadi kalau daya dorong lebih besar 

daripada hambatannya. Hambatan banyak terjadi pada orang-orang yang ada pada 

organisasi tersebut. Beberapa alasan orang sulit berubah karena ada beberapa 

alasan (Stephen P. Robbins, 2012) sebagai berikut.  

1) Orang sudah merasa mapan dengan pekerjaannya, sehingga kalau berubah 

takut tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang baru   

2) Orang ingin aman dengan pekerjaan sekarang, kalau terjadi perubahan dalam 

struktur organisasi kemungkinan akan tidak kehilangan dan penghasilan,   

3) Orang tidak mau ambil resiko dengan pekerjaan yang baru, karena pekerjaan 

yang terjadi pada saat ini sudah dipandang baik.    

4) Orang malas berpikir. Dengan pekerjaan yang baru, orang akan memerlukan 

energi, daya dan fikiran baru. Orang yang malas tentu tidak mau berfikir baru.  

5) Orang yang sudah mapan dengan pekerjaannya, kurang mempercayai (kurang 

yakin) perubahan itu membawa yang lebih baik  

6) Karena perubahan itu datang dari orang lain dan bukan dari dirinya sendiri, 

maka orang tersebut tidak mau mendorong dalam perubahan  

7) Tujuan perubahan kurang jelas  karena tujuan perubahan kurang komunikasi 

kurang efektif. 

8) Orang takut gagal karena, sudah banyak pengalaman dalam perubahan tidak 

mencapai tujuan yang efektif  

9) Adanya pengorbanan yang diberikan terlalu besar tidak sesuai dengan 

hasilnya  

10) Orang terperangkap dengan tradisi atau kebiasaan yang telah membudaya.   

 

Karakteristik perubahan adalah (Gill, 2002): (1) misterius adalah perubahan begitu 

misterius karena tak mudah dipegang dan  sudah digenggamanpun dapat pergi ke 

tempat lain tanpa bepamitan, dapat memukul balik seakan tak kenal balas budi, ; (2) 

market adalah Rata-rata pemimpin yang menciptakan perubahan tidak bekerja  sendiri 
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tetapi didukung oleh kekuatan pasar (market). ; (3) tidak semua orang  dapat diajak 

adalah setiap akan berubah, ada yang pro dan kontra. Sebagian orang  hanya melihat 

realitas tanpa melihat masa depan.; (4) terjadi setiap saat adalah perubahan dapat 

terjadi setiap saat karena itu perubahan harus  dilakukan setiap saat pula; (5) punya 

sisi keras dan lembut adalah perubahan meliputi sisi keras dan lembut. Sisi keras 

ipteks,  sarpras, dan uang. Sisi lembut  adalah SDM. SDM sering diabaikan; (6) butuh 

waktu, biaya, dan  kekuatan adalah perubahan perlu waktu untuk berproses, perlu 

biaya untuk  bertindak, dan perlu kekuatan agar mendapat dukungan dan tidak mudah 

berputus asa; (7) butuh upaya-upaya khusus adalah perubahan butuh upaya-upaya 

khusus misalnya upaya  menyentuh budaya organisasi; (8) banyak mitos-mitos adalah 

perubahan selalu membawa kemajuan atau kehidupan yang  lebih baik, hanya 

dilakukan oleh orang-orang muda, hanya dilakukan kalau ada masalah serius, untuk 

meneruskan hal-hal yang dirintis pendahulu, dan dapat menimbulkan pengangguran. 

; (9) menimbulkan harapan adalah perubahan diharapkan menimbulkan harapan; dan 

(10) menimbulkan ketakutan dan kepanikan adalah Perubahan dapat menimbulkan 

rasa takut gagal, takut  mengurangi penghasilan, takut tidak berkuasa, takut dianggap 

bodoh dengan hal-hal yang baru, dan takut mengambil risiko.  Perubahan yang tiba-

tiba dapat menimbulkan kepanikan.   Beberapa karakteristik perubahan (Stanleigh, 

2008),   adalah sebagai berikut. 

a) Change doesn’t operate in a vacuum but within an  interactive system which 

itself is within a wider environment, (Perubahan tidak berada pada kondisi  yang 

hampa, tetapi berada dalam suatu sistem yang berinterkasi sendiri dan 

berinteraksi dengan lingkungan)  

b) Any human system will have a variety of forces at play which can help and/or 

hinder movement. These forces need to be addressed; and (sistem kehidupan 

manusia memiliki daya dorong yang bervariasi yang dapat membantu dan 

menghambat perubahan)  

c) The change process is helped through a process of observing or being in the 

system and exploring what works and what doesn’t. (Proses perubahan, dapat 

dibantu melalui proses pengamatan dan eksplorasi apa yang harus dikerjakan 

dan tidak dikerjakan)  

Berdasarkan derajat kedalaman perubahan dan metodenya maka jenis perubahan 

yang   dihadapi meliputi perubahan rutin, darurat, mutu, radikal, dan kondisi makro: 
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1) Perubahan rutin hampir selalu dihadapi setiap hari, perubahan hampir terjadi 

dari waktu ke waktu yang menuntut Tindakan cepat. misalnya produktivitas 

kerja, ketidakhadiran, perputaran/rotasi, atau keluhan-keluhan.    

2) Perubahan darurat yaitu perubahan yang boleh jadi sangat mendadak dan 

tidak terduga sebelumnya. Misalnya, pemutusan hubungan kerja mendesak, 

perubahan pesanan jumlah dan mutu produk tertentu, terjadi kebakaran, terjadi 

banjir, pengambilalihan perusahaan oleh pihak berwajib, atau perubahan 

jadwal ujian.   

3) Perubahan dalam hal mutu yaitu perubahan yang terjadi tentang mutu produk 

yang diminta Dalam situasi itu perlu ada perubahan penggunaan teknologi 

(keras dan lunak), strategi mutu kerja, bahan baku, dan budaya mutu (ISO) 

termasuk perlu dilakukannya survei pasar yang kontinyu, atau melakukan studi 

komparasi.  

4) Perubahan radikal yaitu perubahan sistem manajemen atau struktur organisasi 

karena adanya perundang-undangan baru. Bagaimana pula misalnya proses 

pengembangan mutu SDM yang terbaik untuk menjawab perubahan itu.  

5) Perubahan kondisi makro yaitu perubahan kondisi perekonomian, politik dan 

keamanan,  kodisi lingkungan dsb. Perubahan eksternal tersebut tidak mungkin 

mampu dikendalikan,  namun yang terpenting perlu dicermati dan diantisipasi 

kaitannya dengan mutu SDM, kinerja karyawan dan kinerja organisasi. 

Organisasi adalah suatu organisme yang hidup. Kehidupan suatu  organisai akan 

tergantung kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. 

Strategi adaptasi dapat bersifat proaktif atau reaktif (Martelli et al., 2012).  Berbagai 

dorongan dari lingkungan akan mempengaruhi pekerjaan dan orang-orang dalam 

organisasi. Lingkungan yang berpengaruh organisasi antara lain adalah, 

perkembangan teknologi, pasar, kompetisi, pasar kerja, organisasi pekerja dan 

profesi, serta pengaruh pemerintah.   Berdasarkan kutipan tersebut dapat 

dikemukakan di sini bahwa suatu organisasi harus melakukan perubahan untuk 

menciptakan produktivitas tinggi dan kinerja sehingga mampu meningkatkan skala 

bisnis perusahaan. Perubahan prima termasuk aparatur pemerintah daerah harus 

menciptakan sinergitas dalam mengupayakan perubahan. Komitmen dan konsistensi 

terhadap upaya perubahan akan menciptakan kinerja tinggi dan perubahan perilaku 

yang diharapkan semua pihak. Keterlibatan pemerintah daerah sebagai pucuk 

pimpinan tertinggi akan menciptakan kondusivitas dan fleksibilitas terhadap upaya 
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perubahan.   Perkembangan lingkungan luar yang sangat berpengaruh terhadap 

organisasi pendidikan adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pasar 

kerja dan kebijakan pemerintah.     

Sasaran Perubahan (Potts dan La Marsh, 2004:37) 

• Proses adalah perubahan berbasis pada tahapan untuk mengubah suatu pola 

kerja.  

• Budaya adalah perubahan perilaku yang diharapkan oleh organisasi untuk 

berkinerja tinggi dan produktif. 

• Struktur adalah perubahan merampingkan unit kerja sesuai dengan kebutuhan 

bisnis 

• Orang adalah perubahan dalam menganalisis jumlah pegawai yang akan 

bekerja sesuai dengan tuntutan bisnis perusahaan. 

Jenis Perubahan  (Kreitner & Kinicki) 

• Adaptive change adalah perubahan yang diarahkan untuk proses adaptasi 

secara cepat dan efektif 

• Innovative change adalah perubahan yang diarahkan menghasilkan inovasi 

dan kreatifitas kerja 

• Radically innovative change adalah perubahan yang diarahkan secara cepat 

dan berbasis inovasi sehingga akan banyak yang dikorbankan dalam proses 

ini.  

Karakteristik Perubahan Costley and Todd (Saiyadain, 2003:173) 

• Rate atau speed of change adalah perubahan berbasis kecepatan tinggi. 

Perusahaan memutuskan jangka waktu tertentu dalam melakukan perubahan 

secara cepat. 

• Direction of change adalah perubahan berbasis arahan perusahaan dan 

bertahap untuk menghindari konflik dan bisa diterima semua pihak. 

• Diffusion of change adalah perubahan yang diarahkan untuk mengubah nilai 

dan norma perilaku organisasi dalam jangka waktu tertentu.  

Hambatan Perubahan 

• Demografis 

• Persepsi terhadap revolusi informasi 

• Lingkungan dan Sosial 

Kegagalan Perubahan 

• Implementasi memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan 

• Kebanyakan masalahnya tidak diidentifkasi sebelumnya 
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• Aktivitas dalam implementasi tidak cukup dikoordinasikan 

• Aktivitas dan krisis yang bersaing memecahkan perhatian sehingga keputusan 

tidak dilakukan 

• Manajer kekurangan kapabilitas yang diperlukan untuk melakukan perubahan 

• Pelatihan dan instruksi yang diberikan kepada bawahan tidak cukup 

• Faktor eksternal yang tidak terkendali berdampak pada implementasi  

• Manajer departemen tidak cukup memberi kepemimpinan dan arahan 

• Tugas pokok dan implementasi tidak didefinisikan secara detail 

• Sistem informasi yang tersedia tidak cukup untuk memonitor implementasi  

Resistensi Perubahan 

• Resisten dapat bersifat overt (jelas) atau covert (tersembunyi) 

• Respon orang terhadap perubahan bisa negatif, bisa positif 

Tingkatan Resistensi 

Resistensi terhadap perubahan menurut Oreg (2003) adalah perilaku  karyawan yang 

ditandai dengan munculnya reaksi emosi negatif terhadap  perubahan, enggan 

melakukan suatu perubahan, memiliki fokus jangka pendek  ketika bekerja, dan 

memiliki pemikiran yang kaku (tidak open mind).  Pendapat lain mengenai resistensi 

terhadap perubahan disampaikan oleh Folger & Skarlicki (dalam Boohene & Williams, 

2012). Resistensi terhadap  perubahan didefinisikan sebagai perilaku karyawan dalam 

menolak atau  mengacaukan asumsi, wacana,  dan kekuatan organisasi yang berlaku.  

Herskovitch (dalam Boohene & Williams, 2012) mendefinisikan resistensi  terhadap 

perubahan sebagai perilaku karyawan yang dimaksudkan untuk  menghindari 

perubahan dan atau mengganggu suksesnya penerapan perubahan  dalam bentuk 

tertentu.   

Resistensi terhadap perubahan juga diartikan sebagai sikap atau perilaku  yang 

mengindikasikan tidak adanya keinginan untuk mendukung atau membuat  sebuah 

perubahan (Mullins; Schermerhorn; Hunt & Osborn dalam Yilmaz &  Kilicoglu, 2013). 

Resistensi terhadap perubahan  juga terkait dengan perlawanan  yang dilakukan 

karena adanya kekhawatiran akan kehilangan sesuatu yang  berharga yang sudah 

diketahui sebelumnya dan akan digantikan dengan sesuatu  yang baru yang belum 

diketahui (Yilmaz & Kilicoglu, 2013). Resistensi terhadap  perubahan menurut Lines 

(dalam Erwin & Garman, 2010) adalah perilaku yang  memperlambat atau mengakhiri 

usaha perubahan.   Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa  
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resistensi terhadap perubahan merupakan sikap negatif terhadap perubahan yang  

terdiri dari komponen afektif, behavioral, dan kognitif yang mencakup reaksi  negatif, 

perlawanan, atau kekuatan yang menghalangi atau mencegah sebuah  perubahan. 

 
Bahaya Resistensi 
 

• Resistensi bersifat menjalar dan menular 

• Resistensi bersifat melumpuhkan  

• Resistensi bersifat merintangi 

Karyawan yang menolak perubahan 

• Tidak ingin meninggalkan posisi sekarang 

• Tidak berjalan searah dengan organisasi 

• Tidak ingin pergi searah dengan perubahan 

• Tidak melihat bahwa ada rencana perubahan  

• Tidak melihat adanya manfaat dari upaya perubahan 

Teori Mengatasi Resistensi 

• Komunikasi adalah solusi dengan melakukan langkah persuasive kepada pihak 

yang resistensi perubahan dan memberikan pemahaman bahwa perubahan 

untuk menjaga sustainabilitas bisnis. 

• Partisipasi adalah solusi untuk mengikutkan pihak yang resistensi untuk 

memformulasikan perubahan 

• Fasilitas adalah solusi untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan pihak yang 

menolak perubahan untuk tetap ikut dalam proses tersebut. 

• Negosiasi adalah cara berdiskusi untuk mendapatkan solusi yang dapat 

diterima semua pihak 

• Manipulasi adalah cara untuk memalsukan situasi agar perubahan dapat 

dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan harapan organisasi 

• Paksa adalah cara untuk mewajibkan kepada semua komponen organisasi 

untuk ikut perubahan yang sudah diputuskan dalam rangka menjaga eksistensi 

bisnis perusahaan. 
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SESI 3 ANALISIS LINGKUNGAN ORGANISASI 

Analisis Lingkungan Organisasi 

Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi 

kelangsungan, eksistensi, keberadaan, dan sebagainya yang menyangkut organisasi 

baik bersifat internal maupun eksternal. Lingkungan internal meliputi siapa yang 

berada di dalam organisasi (sumber daya manusia), kebijakan apa yang dibuat di 

dalam organisasi, bagaimana aspek kepemimpinan dalam organisasi itu, 

ketersediaan sarana dan prasarana, serta budaya organisasi. Dalam faktor internal, 

budaya atau lingkungan yang ditampilkan perusahaan yang berupa nilai-nilai, 

dibangun dengan keteladanan dan ditunjukkan oleh pemimpin dengan tampilan fisik 

yang meliputi warna, penempatan dan bentuk, serta membangun image yang baik 

dan dapat memberikan dampak yang baik pula terhadap perusahaan. 

Elemen Lingkungan Organisasi : 

1.      Lingkungan Eksternal 

2.      Lingkungan Internal 

Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal (external environment) adalah segala sesuatu di luar batasan 

organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Lingkungan eksternal terdiri dari dua 

bagian, yaitu : 

1.  Lingkungan Umum (general environment), disebut juga lingkungan yang tidak 

berpengaruh langsung kepada organisasi (indirect environment)  

→ serangkaian dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi 

yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi.  

▪ Meskipun Lingkungan umum tidak mempengaruhi organisasi secara langsung, 

namun harus tetap diperhitungkan dalam pengambilan keputusan organisasi.  

▪ Lingkungan umum terdiri dari dimensi ekonomi, teknologi, social budaya, 

politik-hukum, dan internasional, lingkungan ini Lingkungan ini hanya 

memilikisedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. 

Berikut adalah macam macam dimensi dari lingkungan umum : 
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▪ Dimensi Ekonomi.  

Dimensi ekonomi adalah kesehatan dan vitalitas keseluruhan dari sistem ekonomi di 

mana organisasi beroperasi. Apabila kondisi ekonomi mengalami guncangan, maka 

akan berpengaruh secara langsung kepada organisasi. Faktor-faktor ekonomi yang 

terutama sangat penting bagi bisnis adalah pertumbuhan ekonomi secara umum, 

inflasi, tingkat bunga, dan tingkat penggangguran.  Berikut adalah macam macam 

dimensi dari lingkungan umum : 

▪ Dimensi Teknologi.  

Dimensi ini merefleksikan metode-metode yang tersedia untuk mengubah sumber 

daya menjadi produk atau jasa.Perubahan teknologi akan mempengaruhi cara 

organisasi mengubah sumber daya tersebut. Sehingga membuat dampak dalam 

keputusan manajerialnya merupakan tugas besar sebuah manajer dimana ia bisa 

menyesuaikan diri pada perkembangan zaman, artinya manajer/ pemimpin bisa 

mengaplikasikan teknologi dan kemampuan teknologi yang ia punya untuk 

mengembangkan organisasinya dan mencoba untuk memperbaiki produktivitas,dan 

meningkatkan kepuasan kerja. 

Dimensi Sosial Budaya 

Dimensi ini meliputi sikap, norma, adat, gaya hidup, nilai, kebiasaan, dan karakteristik 

demografi masyarakat di mana organisasi berada. Dampak manajerialnya manajer 

harus mengetahui cara bersosialisasi dengan teman se-organisasinya  atau cara 

berorganisasi untuk mengembangkan bakat bakat yang ada dalam organisasi 

tersebut.  

Dimensi Politik-Hukum 

Yaitu berupa peraturan pemerintah mengenai bisnis dan hubungan umum antara 

bisnis dan pemerintah. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan 

pemerintah bisa memberikan dampak yang besar bagi kelangsungan hidup 

organisasi. Dampak manajerialnya yaitu seorang memimpin atau manajer mampu 

membangun organisasi yang baik, sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai 

bisnis dan undang-undang. 

Dimensi Internasional 
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Yaitu pengaruh bisnis, politik dan kebijakan negara lain khususnya untuk organisasi-

oganisasi multinasional memberikan dampak yang sangat besar bagi organisasi 

tersebut.  Dampak manajerialnya merupakan hal yang penting dan dapat 

mengembangkat organisasi jika manajer itu sendiri bisa membangun komunikasi 

sesama organisasi, bahkan sampai tingkat internasional dan organisasinya dikenal 

didalam maupun diluar negeri. 

Dimensi Lingkungan Tugas 

Lingkungan tugas (task environment), disebut juga lingkungan yang berpengaruh 

langsung kepada organisasi (direct environment) yaitu unsur-unsur luar organiasi 

yang secara spesifik berpengaruh secara langsung kepada organisasi.  Lingkungan 

ini terdiri dari dimensi : kompetitor, pelanggan, pemasok, regulator, dan partner 

strategis. Lingkungan tugas merupakan makanan sehari hari seorang manajer dimana 

ia harus bisa mengetahui keinginan pelanggan terhadap organisasinya maupun 

partner kerjanya. 

Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal terdiri dari dua bagian, yaitu : 

2. Lingkungan Tugas 

Kompetitor/ pesaing. 

Adanya pesaing yang memperebutkan sumber daya termasuk konsumen, atau yang 

menawarkan produk atau jasa tandingan.  Organiasasi juga akan bersaing dengan 

organisasi lainnya dalam memperebutkan sumberdaya. Contoh: organisasi akan 

bersaing memperoleh dana dari lembaga keuangan dan memperoleh karyawan yang 

berkualitas dari sebuah universitas. 

Pelanggan, yaitu individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa suatu 

organisasi. Pelanggan mempengaruhi organisasi secara langsung karena mereka  

membeli dan memakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. 

Perubaha pada perilaku konsumen, selera, dan sikap konsumen termasuk dalam 

komponen yang harus dipahami oleh manajer. 

Pemasok, yaitu pihak-pihak yang memberikan input berupa sumber daya kepada 

organisasi, yang diperlukan untuk menjalankan usahanya. Input dapat berupa bahan 
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baku, bahan setengah jadi, karyawan, modal keuangan, informasi, atau jasa yang 

diperlukan organisasi. 

Regulator, biasanya adalah pemerintah yang mengatur dan mempengaruhi kebijakan 

dan praktek sebuah organisasi.  

Partner Strategis, yaitu dua organisasi atau lebih yang bekerjasama dalam joint 

venture atau kemitraan lainnya. 

Lingkungan Internal 

Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi 

tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada 

perusahaan.  Analisis lingkungan internal akan meliputi analisis mengenai sumber 

daya manusia, kapabilitas dan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan.  

Masing-masing komponen dari analisis lingkungan internal sebagai berikut: 

Fungsional 

Salah satu cara yang paling sederhana untuk memahami dan menganalisis 

lingkungan organisasi, adalah melalui analisis fungsional yang meliputi fungsi 

produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, dan 

fungsi R&D (Research development).  

Berikut adalah macam macam dimensi dari lingkungan internal : 

Pemilik/ Pemegang Saham, adalah orang-orang yang memiliki hak milik hukum 

terhadap bisnis tersebut. Dampak dalam implikasi manajerialmya pemimpin Pemilik 

dapat berupa seseorang yang mendirikan dan menjalankan suatu bisnis kecil, partner 

yang secara bersama-sama memiliki bisnis, atau investor yang memiliki saham 

(pemegang saham).  

Dewan Direksi, yaitu mereka yang dipilih oleh para pemegang saham dan 

bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan secara umum, untuk 

memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan dengan cara yang paling 

memuaskan kepentingan pemegang saham. 

Karyawan/ Pekerja, yaitu individu-individu yang dipekerjakan oleh organisasi. 

Karyawan bisa membentuk serikat pekerja yang saat ini mempunyai bargaining power 
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yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi organisasi. Oleh karena itu, manajer 

perlu membina hubungan yang baik dengan karyawan atau serikat pekerja. 

Lingkungan Kerja Fisik, yaitu berupa fasilitas-fasilitas fisik yang disediakan organisasi 

untuk menunjang operasi organisasi tersebut. 
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SESI 4 STRATEGI MELIHAT DAN MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN 

PERUBAHAN 

Perubahan menuntut tiga hal sekaligus :  

Melihat, Bergerak dan Menyelesaikan sampai tuntas 

 

Gambar 1. Pola Masalah Perubahan 

People seldom see the halting and painful steps by which the most significant 

success is achieved (Anne Sullivan) 

➢ Tidak Ada Cahaya Sama Sekali 

    tidak ada energi untuk melihat dan bergerak, hidup dalam kegelapan, bergerak 

acak, tak ada   arah yang jelas, tak melihat keindahan 

➢ Terlalu Banyak Cahaya 

    cahaya keberhasilan akan membentuk a mental map (peta   kognitif) sehingga 

dianggap segala- galanya dan membutakan sebuah keberhasilan  baru di depan 

mata 

➢ Peta yang Salah 

     peta yang dipakai oleh orang yang kurang pengalaman, pemula yang kurang 

pengetahuan atau yang dibut pesaing untuk menyesatkan 

➢ Melihat dalam Terowongan 
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 membiarkan diri terperangkap dalam terowongan dengan mempersempit area 

yang dimasukinya dan memantau persaingan sebatas apa yang bisa ia lihat secara 

teknis 

Membantu /  Mengajak Orang Lain Melihat Perubahan 

If you see in any given situation only what everybody else can see, you can be said 

to be so much a representative if your culture treat you as victim of it. 

S.I. Hayakawa 

Black & Gregersen (2002) menemukan tiga cara yang dapat dipakai untuk mengajak 

orang melihat 

1. Ciptakan Kontras yang Tajam 

2. Ciptakan konfrontasi yang efektif 

3. Gabungkan Keduanya 

Beberapa Cara untuk Menunjukkan Kontras 

1. Fokus.  

Fokuskan dua perbedaan secara mencolok, jangan lebih; 

2. Hindari Penyajian yang KompleKs. 

Penyajian yang kompleks hanya membuat orang bingung dan sulit menangkap 

esensi sebuah pesan; 

3. Piknik.  

Dengan piknik akan menimbulkan gambaran yang kontras antara “kita” dan 

“mereka”; 

4. Pengalaman.  

5.Pareto.  

Dengan menunjukkan satu atau dua penyebab dapat memperbaiki sesuatu secara 

bertahap 
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Gambar 2. Bagan Menggabungkan Kontras dan Konfrontasi 

Mengajak Orang Bergerak 

A journey of a thousand miles must begin with a single step (Lao-Tze) 

Alasan enggan bergerak: 

1. Hitung-hitungan Resiko 

2. Tidak ada Kejelasan 

3. Tidak Ada Dukungan 

4. Blue Print Strategi, tujuan sasaran yang jelas; peralatan/daya dukung 

memadai; imbalan yang memadai sebagai insentif 

Alasan Tidak Menyelesaikan Perubahan: 

1. Keletihan atau Malas; 

2. Kehilangan Kepercayaan. 

Alasan mengalami keletihan dalam perubahan: 

1. Perubahan Terlalu tegang/serius; 

2. Terlalu sering berubah; 

3. Perjalanan yang panjang; 
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4. Kurang Dukungan; 

5. Rutinitas. 

Macam-Macam Jenis Resiko 

 

Seeing is believing atau  believing is seeing 

Kepercayaan (believing) 

 Prinsip-prinsip keimanan adalah menekankan pecaya (believe) untuk mampu 

“melihat” perubahan 

 Perubahan, dalam banyak hal tidak dapat dilihat dengan kasat mata 

 Disisi lain manusia membutuhkan sesuatu yang konkrit, ”Seeing is believing” 



27 
 

 

Gambar 3. Konsep Melihat Perubahan 

Believing = Committing 

Pilihan dalam membuat perubahan. Komitmen mengikuti keberhasilan perubahan atau 

komitmen yang mendorong keberhasilan perubahan? 

➢ Kita semua bisa berhasil kalau semua orang komit 

➢ Komitmen mendorong kepercayaan dan semangt kerja  

➢ Tanpa ada komitmen tidak mungkin ada pergerakan menuju perbaikan 

➢ Kerja keras, jujur, dan ulet adalah pelaksanaan dari komitmen 

Dua jenis masyarakat berkaitan dengan komitmen: 

◆ Masyarakat Altruistik, yaitu masyarakat yang mau berkorban dan percaya 

bahwa orang lain juga mau berkorban untuk mencapai perubahan (Komitmen 

mendorong perubahan) 

◆ Masyarakat cenderung Selfish, yaitu masyarakat yang mengedepankan 

tuntutan dan curiga. Mereka membutuhkan “reward” di muka, berupa bukti 

yang dapat mereka lihat, sebelum memberikan komitmen. 

Mulailah dari hal  KECIL yang memberikan dampak  BESAR 
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❑ Tanda-tanda keberhasilan perubahan adalah Pandangan tentang 

komitmen,juga kepercayaan lain. 

❑ Old Belief (pandangan atau kepercayaan lama) adalah nilai-nilai atau 

kepercayaan/pandangan yang berlaku dalam suatu komunitas.Dianggap benar 

walaupun  menghambat untuk memunculkan perubahan. 

❑ New Belief (Pandangan, atau kepercayaan baru). 

Old Belief dan New Belief dalam menciptakan perubahan 

◆ Keadaan yang normal. Pandangan lama menyatakan yang normal adalah yang 

stabil, tapi era ini yang dimaksud normal bukanlah melulu stabil melainkan 

suasana yang berubah. 

◆ Resistensi Terhadap perubahan. Resistensi sebagai sesuatu yang berbeda, 

dan harus dilihat sebagai a wake up call. 

◆ Waktu untuk berubah.Pandangan lama mengatakan kita harus menunggu 

sampai perubahan tampak di depan mata selain itu perubahan harus dilakukan 

sesuai rencana.  

◆ Gerakan Perubahan. Pada pemerintahan yang kuat, independent variables 

cenderung terkendali sehingga arah perubahan bergerak secara linear. 

Sebaliknya pada pemerintahan yang tidak kuat bergerak secara sirkuler. 

◆ Peranan Pemimpin Formal.Dalam lingkungan bisnis yang stabil cenderung 

dominan dalam menentukan arah organisasinya dan ia menjadi role model. 

Dalam lingkungan bisnis yang dinamis pemimpin harus mampu memanfaatkan 

keahlian bawahannya sehingga ia berperan sebagai co-learners. 

◆ Peranan Pengikut. Dalam era pemimpin formal sebagai role model, para 

mengikut tidak punya banyak suara. Dalam era pemimpin sebagai co-learners, 

pengikutpun menjadi co-learners yaitu sama-sama mengeksplorasi berbagai 

kesempatan. 

Jelaslah bahwa old belief dalam melihat perubahan dapat menjadi batu sandungan 

dalam strategi perubahan sehingga ada baiknya new belief diintroduksi lebih dulu, 

didiskusikan sehingga menimbulkan kesadaran baru. 
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Terperangkap Pandangan Masa Lalu  (Strategic Change Matrix) 

• Suatu usaha akan mati bila berada dalam bisnis yang salah (wrong business) 

dan membuat produknya dengan buruk (done poorly).  

• Karena menyangkal kehadiran produk baru, teknologi baru atau cara baru 

pemain yang pernah mengalami kejayaan dengan produk unggulannya akan 

tergeser oleh keadaan tanpa disadari dengan baik. 

• Perangkap pandangan lama akan membuat manusia tetap melakukan hal yang 

sama, apalagi bila tidak didukung R&D yang memadai sehingga akan masuk 

dalam kotak dead business.  

• Perangkap pandangan lama akan membuat manusia tetap melakukan hal yang 

sama, apalagi bila tidak didukung R&D yang memadai sehingga akan masuk 

dalam kotak dead business. Tanpa dukungan cashflow yang memadai, spirit 

kerja akan runtuh, dan pengawasan mutu terganggu dan eksekutif-eksekutif 

muda akan membuat produk yang salah dengan buruk (done poorly, wrong 

thing) 

Menunjukkan Kontras 

• Penting sekali mengubah pandangan eksekutif dari waktu ke waktu. Mereka 

perlu ditunjukkan kontras secara sederhana seperti membedakan hitam dan 

putih. Hindarkan kompleksitas dalam membandingkan. 

• Teknik inescapable experience adalah melihat dan mengalami sendiri 

perubahan-perubahan itu agar mereka tidak bisa lari dari kenyataan-kenyataan 

yang baru, dan percaya. 

• Mereka juga perlu diubah pandangan-pandangan lamanya (old belief) tentang 

makna perubahan dan  cara menyikapinya. Tanpa upaya mengubahnya 

maka sekalipun “melihat” manusia belum tentu  menjadi percaya 

Believing 

• Orang-orang yang hebat tidak akan mencoba sesuatu yang baru karena 

mencoba sesuatu yang baru itu penuh dengan resiko. 
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• Ketika bisnis kita yang sudah baik akan masuk ke dalam wrong business. 

Supaya keluar dari perangkap ini  eksekutif harus diajak melihat kontras dan 

mengubah cara pandangnya (conceiving). Dan untuk kembali memasuki bisnis 

yang dibutuhkan pasar (do the right thing) eksekutif perlu diajak percaya 

(believing). 

• Believing artinya bukan sekadar percaya, melainkan bergerak, menjalankan 

apa yang dipercayainya. Ia mungkin akan menghadapi hambatan dan 

kinerjanya pasti belum sempurna. Disinilah diperlukan suatu rasa percaya yang 

kuat sehingga setelah sekian lama mencoba akan membaik kinerjanya 

(achieving). 

• Bahasan ini menjelaskan cara mengajak orang-orang yang tidak melihat 

menjadi melihat, percaya dan berkomitmen untuk pengadopsi perubahan. 

Seorang pemimpin besar akan memisahkan kelompok mana yang dengan 

cepat dapat mempercayai sebuah gerakan perubahan, dan kelompok mana 

yang memerlukan bukti-bukti lebih dulu. Untuk itu perlu dilakukan langkah-

langkah untuk menyajikan kontras agar mereka dapat melihat dengan jelas. 

Teknik kontras adalah sebuah teknik yang sangat penting dalam merumuskan 

perubahan dan membawa orang-orang yang terlalu percaya dengan sukses masa 

lalunya untuk berubah. Teknik inescapable experience yaitu teknik yang membawa 

para pelaku utama untuk melihat sendiri secara langsung apa yang sesungguhnya 

tengah terjadi. 
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SESI 5 RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN 

 

Reaksi Terhadap Perubahan 

• Siapa yang bereaksi ? Manajer dan Staff atas perubahan. Reaksi bisa bersikap 

positif ataupun negatif.  

• Manajer yang bersikap positif dengan tanda sebagai berikut: 

1. Melihat  tanda-tanda perlunya perubahan dan membuat modifikasi secara 

bertahap guna mengatasi persoalan. 

2. Terdorong untuk mengembangkan rencana perubahan dengan 

memanfaatkan waktu dan tenaga dalam menggunakan sumber daya yang 

dimiliki oleh organisasi 

3. Manajer bereaksi negative (malu karena selama ini melakukan rutinitas, 

menolak karena terlalu beresiko tinggi terhadap perubahan?. 

Dampak Positif Resistensi Terhadap Perubahan 

• COETSEE (1999): 

• Membuat inisiator perubahan untuk berpikir kembali atau mengevaluasi 

perubahan  

• Membuat inisiator perubahan untuk memotivasi yang terlihat dalam 

perubahan  

• Membuat inisiayot perubahan agar efektif dalam mempromosikan visi 

baru dan tujuan perubahan. 

• WADDELL & SOHAL (1998): 

•  Resistensi dapat mempengaruhi stabilitas organisasi 

• Resistensi dapat menjadi tanda bahwa aspek tertentu dari perubahan 

mungkin kurang memadai atau dipikirkan alokasi waktu yang sesuai  

• Resistensi membuat inisiator lebih serius memikirkan perubahan 

organisasi  
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• Mendorong untuk menemukan metode yang tepat serta dampak lainnya 

dari perubahan  

Dampak Negatif Resistensi Terhadap Perubahan 

•  ANSOFF & McDONNELL (1990): 

• Menunda atau memperlambat awal proses perubahan 

• Merusak atau menghalangi proses perubahan 

• Meningkatkan biaya proses perubahan  

• Dipandang sebagai masalah utama dalam manajemen perubahan sehingga 

perlu dikelola secara efektif 

Tanda-Tanda Resistensi 

• Bingung selalu bertanya tentang perubahan 

• Segera mengkritik meski belum dijelaskan secara penuh 

• Menolak (semakin dijelaskan semakin menolak) 

• Kelihatan menerima tapi melecehkan dibelakang 

• Sabotase 

• Awalnya menerima kemudian menolak karena mengetahui dampak dari 

perubahan  

• Mengalihkan topik pembicaraan untuk mencegah ide baru perubahan  

• Diam atau menolak dengan sikap 

• Mengatakan dengan tajam tentang bencinya pada perubahan masa depan  

Penyebab Resistensi Terhadap Perubahan  

• Ketidakjelasan tentang perubahan  

• Tidak ada kemauan dan senang dengan status quo 

• Alasan ideologi 

• Takut akan sesuatu yang tidak diketahui 
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• Merasa kehilangan kendali 

• Merasa kehilabgan muka 

• Hilangnya kompetensi dan jabatan 

• Butuh keamanan jangka panjang  

• Perubahan dilakukan pada waktu yang tidak tepat 

• Tidak mendapat dukungan untuk menolak perubahan  

• Kurangnya informasi tentang perubahan organisasi  

• Potensi kehilangan reward ataupun system remunerasi yang sudah berlaku 

dalam jangka panjang  

• Politik internal organisasi 

• Merasa kehilangan skill dan ability 

• Kehilangan status atau privilege 

• Merasa sebagai penghalang untuk berprestasi  

• Self-interest  

• Jengkel karena beberapa perubahan terjadi pada waktu yang bersamaan  

Pendekatan Mengatasi Resistensi 

• Pendidikan dan komunikasi 

• Partisipasi dan keterlibatan semua pihak  

• Fasilitasi dan dukungan semua pihak  

• Negosiasi dan persetujuan dari semua level organisasi  

• Manipulasi dan Kooptasi  

• Expplisit dan Implisit Coercion  

• Program pengembangan perubahan masa depan  

• Mengubah personel secara politik  

Perubahan dan kehidupan 
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◆ Tujuan perubahan adalah mempertahankan dan melangsungkan kehidupan. 

◆ Berubah artinya beradaptasi, menyesuaikan diri, dan menjadi lebih berdaya 

untuk mempertahankan dan meneruskan kehidupan. 

Ada dua Jenis perubahan yaitu: 

◆ Pertama perubahan operasional yaitu perubahan-perubahan kecil umumnya 

tidak menimbulkan dampak yang yang luar biasa. 

◆ Kedua perubahan Strategis yaitu berdampak luas dan memerlukan 

koordinasi dan dukungan dari unit terkait. 

Macam-macam perubahan Strategis: 

◆ Perubahan Budaya dan nilai-nilai dasar perusahaan. 

◆ Perubahan arah/fokus pada bisnis yang sama (dengan konsumen berbeda 

atau mengeluarkan produk baru) 

◆ Perubahan cara kerja agar (lebih efisiensi/meningkatkan penghasilan dll) 

Perubahan Radikal, dan Perubahan Incremental 

◆ Perubahan Incremental adalah perubahan secara kontinyu untuk memelihara 

keseimbanagn umum organisasi.Biasanya terbatas pada salah satu bagian 

dan cenderung berupa perubahan operasional. 

◆ Perubahan Radikal adalah merubah referensi, arah, dan kebijakan organisasi 

dan cenderung melakukan perubahan strategis. 

Perubahan Kasmatik dan Mosaik 

◆ Perubahan Mosaik adalah perubahan yang berasal dari tempat yang berbeda 

atau waktu yang berbeda (Menganalisa berdasarkan data/fakta yang telah 

terjadi). 

◆ Perubahan Kasmatik adalah perubahan yang berasal dari analisis kajian-

kajian yang dirangkum menjadi satu yang menggambarkan arah perubahan 

yang harus dilakukan. 

Platt (2001) membedakan perubahan strategis suatu perusahaan kedalam tiga 

katagori, yaitu: 
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1. Transformasi Manajemen. 

2. Manajemen Turn around 

3. Manajemen kritis 

Transformasi Manajemen adalah proses yang dilakukan perusahaan- perusahaan 

yang sehat   atau perusahaan yang mulai menagkap signal-signal yang kurang 

menggembirakan. Tujuannya untuk mencegah agar jangan sampai mengalami 

kemunduran. Manajemen Turnaround adalah proses yang dilakukan jika perusahaan 

sudah mulai menghadapi persoalan-persoalan yang agak pelik dan melibatkan pihak-

pihak yang lebih luas. Pada tahap ini perusahaan masih mempunyai sumber daya 

/aset dan waktu untuk melakukan perubahan. Manajemen kritis adalah proses yang 

dilakukan kalau perusahaan sudah memasuki masa krisis yaitu saat perusahaan 

mulai kehabisan dana (cashflow) dan energi (reputasi,motivasi). Langkah yang 

diambil adalah  langkah penyelamatan strategi (stop the bleeding)/hentikan 

pendarahan dapat berupa cas flow (dana segar). 

Perubahan Antisipatif, reaktif, dan krisis menurut Black & Gregersen adalah sebagai 

berikut: 

◆ Perubahan Antisipatif adalah mengantisipasi sebelum segala sesuatu terjadi. 

◆ Perubahan Reaktif adalah memberikan reaksi terhadap setiap kejadian dan 

merespon setiap hal yang baru terjadi. 

◆ Perubahan Krisis adalah perubahan yang membuat orang melakukan 

perubahan yang mendasar dan memerlukan banyak biaya dan energi yang 

besar. 

Sebagai contoh Perubahan Robby Djohan dan Abdul Gani pada perusahanan Garuda 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

◆ Juni - November 1998 Robby Djohan menjabat CEO Garuda lalu diteruskan 

oleh Abdul Gani 

◆ Latar belakang hidupnya dari dunia perbankan dan perhotelan. 

◆ Masalah dalam Perusahaan Penerbangan Garuda a.l : 

   Masalah keuangan.   
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 Keadaan waktu itu utang garuda 1,2 M dolar, jauh lebih besar dari total 

asetnya). 

   Masalah Manajemen. 

 Karyawannya ada 13.000 orang dan yang efektif hanya 6.000 orang saja.  

   Masalah Operasional. 

 Rute banyak yang tidak efektif (sepi penumpang). 

Langkah yang dilakukan: 

◆ Pembenahan manajemen dengan membentuk satu manajemen yaitu Direksi. 

◆ Keberanian untuk menghadapi kreditur. 

◆ Melakukan restrukturisasi yang menganut konsep konsepsional, sistematis, 

bertahap dan konsisten, dengan membuang yang jelek-jelek dengan 

melakukan perubahan- perubahan yang mendasar; yaitu merubah 

kepemimpinan, proses manajemen dan operasional, pemasaran dan 

sebagainya diubah secara bersamaan.   

Kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

◆ Perubahan strategis harus terlihat kasat mata dalam perubahan 

operasionalnya. 

◆ Perubahan startegis membutuhkan konsep dan seni yang kuat dan harus 

dilakukan secara bertahap. 

◆ Perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan yang sekedar tampak dari 

luar sama-sama dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. 
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SESI 6 TEORI PERUBAHAN KORPORAT 

Teori Perubahan dan Korporat 

Teori/ mental model : 

1. Teori Force – Field dari Kurt Lewin (1951) 

2. Teori Motivasi dari Beckhard & Harris 

3. Teori Proses Perubahan Manajerial (GM-Led Process Model) dari Beer et.al. 

(1990) 

4. Teori-teori OD (Organization Development) dalam Perubahan 

5. Teori Perubahan Alfa, Beta, dan Gamma 

6. Teori Contigency dalam Manajemen Perubahan dalari Tannenbaum & Schmidt 

(1973) 

7. Teori Kerja Sama 

8. Teori-teori untuk mengatasi resistensi dalam Perubahan 

9. Model Accounting – Turnaround dari Harlan D.Plantt (1998) 

Teori Force Field dari Kurt Lewin (1951) 

◆ Kurt Lewin, bapak Manajemen Perubahan. 

◆ Studi mengenai manajemen perubahan secara ilmiah (action research/field 

study). 

◆ Disebut sebagai model force field, konsepnya diklasifikasikan sebagai power 

model karena mengedepankan kekuatan2 penekanan. 

◆ Perubahan terjadi karena adanya tekanan terhadap organisasi, individu atau 

kelompok. 

◆ Mengapa organisasi/individu/kelompok berubah ? 

◆ Kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan keengganan 

(resistences) untuk berubah. 
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◆ Perubahan itu sendiri dapat terjadi dengan memperkuat “driving forces” atau 

melemahkan “resistence to change”. 

◆ Langkah2 mengelola perubahan: 

– Unfreezing 

◆ proses penyadaran ttg perlu/adanya kebutuhan untuk berubah. 

– Changing 

◆ langkah berupa tindakan, baik memperkuat “driving forces” 

maupun memperlemah “resistences”. 

– Refreezing 

◆ Membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru  

(a new dynamic aquibrium). 

Teori motivasi dari Beckhard & Harris 

Syarat: 

• Manfaat - Biaya 

Manfaat yang diperoleh lebih besar dari pada biaya perubahan 

• Ketidakpuasan 

Adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang. 

• Persepsi Hari Esok 

Manusia dalam suatu organisasi melihat hari esok yang dipersepsikan lebih baik 

• Cara yang praktis 

Ada cara praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi sekarang  

ABC > D dimana 

A = Ketidakpuasan 

B = Persepsi Hari Esok 

C = Ada cara yang praktis 
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D = Biaya untuk melakukan perubahan 

Teori Proses Perubahan Manajerial dari Beer et.al. (1990) 

Perlu dilakukan hal-hal sbb : 

Mobilisasi energi pada stakeholders untuk mendukung perubahan. 

• Mengembangkan visi serta strategi untuk mengelola & menghasilkan daya 

saing yang positif. 

• Mengupayakan konsensus terhadap visi baru agar diterima sebag kebenaran 

& dikerjakan tanpa pertentangan. 

• Memperluas revitalisasi seluruh departemen organisasi & tidak boleh 

mengesankan proyek ini sbg “pesanan” dari atas. Namun tetap menjaga 

konsistensi pada tingkat organisasi. 

• Mengakomodasi perubahan melalui kebijakan2 strategi yang diformalisasikan, 

struktur, system, dsb. 

• Memonitor kegiatan serta selalu memberikan respon terhadap umpan balik & 

masalah2 yang direncanakan akan muncul.Model ini sangat pragmatis & logis, 

dalam prakteknya  akan lebih banyak pendekatan yg cenderung otoriter dari 

pada partisipasif 

Teori-teori OD  (Organization Development)  dalam Perubahan 

A. Pendekatan Manusia – Proses 

  → Proses Organisasi  (komunikasi, pengambilan keputusan, 

pemecahan masalah) 

B. Pendekatan Teknologi – Struktur 

  → Struktur Organisasi (job design, task method, design organisasi) 
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Gambar 5.1 Pola Pendekatan Perubahan 

Teori Perubahan  Alfa, Beta & Gamma 

◆ Merupakan perkembangan dari Teori OD. 

◆ Dianjurkan oleh Golenbiewski, Billingsley & Yeager (1976). 

◆ Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan dalam OD adalah Tim Building 

Tujuannya merekatkan nilai2 sebuah organisasi, khususnya trust & 

commitment. 

◆ Perubahan ALFA  

◆ perubahan kepercayaan yang terjadi antara suatu dimensi waktu yang 

stabil sebelum & setelah team building dilakukan. 

◆ Perubahan BETA  

◆ perubahan yang terjadi dalam cara menilai kepercayaan. 

◆ Perubahan GAMMA  

◆ perubahan yang terjadi karena manusia/kelompok melihat adanya 

faktor/variabel lain yang lebih penting dari sekedar diteliti. 

Teori Contigency dalam Manajemen Perubahan Tannenbaum & Schmidt (1973) 

• Tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh sejumlah 

gaya yang dianut dalam mengelola perubahan 

• Gaya kepemimpinan atokratik sampai partisipatif 
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• Tingkat keberhasilan masing-masing gaya kepemimpinan berkaitan erat 

dengan sejumlah kemungkinan sbb : 

Seberapa penting diperlukan komitmen karyawan dalam pengambilan keputusan 

Apakah karyawan mau terlibat dalam tujuan perubahan 

Apakah manajer memiliki informasi yang  cukup 

Kompetensi karyawan untuk mengambil keputusan 

Apakah karyawan mau menuruti keputusan yang diambil 

Waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan 

Teori Kerja Sama 

Penjelasan Mengapa Bekerjasama  

◆ Motivasi memperoleh rewards, khawatir mendapat hukuman. 

◆ Motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan atau perusahaan. 

◆ Motivasi moral. 

◆ Motivasi menjalankan keahlian. 

◆ Motivasi karena sesuai dengan sikap hidup. 

◆ Motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan. 

Teori2 mengatasi resistensi dalam Perubahan 

Kotter & Schlesinger (1979) mengenalkan 6 strategi  mengatasi resistensi. 

1. Komunikasi  

• informasi ttg perubahan 

• alasan logis/rasional 

• edukasi manfaat 

• Perdebatan 

 

2. Partisipasi : libatkan kelompok yang merasa dirugikan, partisipasikan dalam 

mengambil keputusan, dan peroleh komitmen dari kelompok yang lebih luas 
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3. Fasilitas: explore area yang resisten, rujuk untuk bergabung, dan fasilitasi 

perubahan sikap dan perilaku 

4. Negosiasi: secara formal / informal dan gunakan arbitrase (pihak ke-3) 

5.  Manipulasi : Gunakan kekuasaan untuk memanipulasi kepatuhan, dan 

Kombinasikan ancaman dengan imbalan 

6.  Paksaan : Paksa secara explisit / implisit, Ancam akan mencabut imbalan dan 

Beri surat teguran untuk menghentikan kontrak 

Beberapa faktor yang membuat seseorang dapat dimanipulasi : 

◆ Adanya prakondisi yang sudah disosialisasikan pada kelompok yang akan 

diubah untuk menerima norma2 otoritas, dan bila mematuhinya akan diberikan 

imbalan atau hukuman bila sebaliknya. 

◆ Adanya persepsi yang kuat thd figur otoritas. 

◆ Adanya faktor pengikat : Setuju untuk berpartisipasi. 

Model Accounting Turnaround dari Harlan D.Platt (1998) 

◆ Untuk diubah semua korporat harus memenuhi syarat al. dukungan 

stakeholder,masih ada corebusiness yg mampu mendatangkan cashflow,team 

manajemen yg solid & sumber2 pembiayaan. 

◆ Perubahan (turn around) dilakukan oleh perusahaan yang sedang mengalami 

kerugian berkepanjangan atau salah urus. Didahului dengan analisa lap.keu, 

turnaround dilakukan hanya jika nilai perusahaan > nilai likuidasinya. 

◆ 3 (tiga) kelompok strategi perubahan menurut kondisi yang berbeda-beda pada 

perusahaan yg sedang menurun : 

– Transformasi korporat 

– Turnaround 

– Manajemen krisis 

◆ Strategic turnaround dan operating turnaround 
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SESI 7 ANALISIS TURNAROUND 

Cara Mengelola Perusahaan Yang Naik dan Turun 

Situasi Perusahaan Yang Sedang Turun 

◆  Melakukan efisiensi. 

◆  Perbaikan pada sisi aset, merampingkan lemak-lemak, membuang beban, 

dan   mengubah arah masa depan. 

◆  Perusahaan kelihatan tidak menarik. 

◆  Melakukan negosiasi dengan bank hal   pengurangan biaya dan waktu 

pelunasan   yang    lebih panjang. 

◆  Produk andalan kehilangan auranya. 

Situasi Perusahaan Yang Sedang Naik 

• Meningkatkan keuntungan dengan   pemasaran. 

•  Memainkan instrumen utang lebih   optimal. 

•  Perusahaan kelihatan menarik. 

•  Kelebihan cashflow. 

•  Melakukan ekspansi perusahaan. 

•  Membuka bisnis bar 

•  Menambah karyawan 

Turnaround artinya membuang yang jelek-jelek dengan melakukan perubahan yang 

mendasar. Kepemimpinan dan manajemen diubah. Proses operasionalnya diubah. 

Pendekatan pasar diubah. Tujuannya agar nilai pasarnya meningkat.  Turnaround 

(putar haluan) adalah istilah yang banyak digunakan dalam  Change Management 

untuk memperbaiki perusahaan, atau institusi yang sedang sakit. Istilah Turnaround 

dipakai untuk menjelaskan strategi yang dapat dipakai oleh Pemimpin Perubahan 

yang menghadapi banyak kendala, namun masih mempunyai cukup waktu dan masih 

ada resources yang memadai untuk mencari solusi. Pertanyaan yang harus dijawab 

perusahaan dalam situasi turnaround adalah sebagai berikut: 

◆ Apakah perusahaan masih dapat diubah ? 

◆ Apakah Turnaround masih memungkinkan? 

◆ Seperti apa kepemimpinannya? 

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, harus memenuhi indikator-indikator yang 

masih mungkin dapat diubah : 

Dukungan yang kuat dari Stakeholder : 
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– Para pekerja komunitas (misalnya bersedia gaji/upah diturunkan, 

dirumahkan, atau tidak menerima kompensasi selama beberapa waktu.  

Minimal, tidak melakukan aksi-aksi sepihak yang mengekspresikan 

ketidapuasan); 

– Pemegang saham harus optimis dan serius dalam memperbaiki 

perusahaan dengan     melakukan pembenahan, bernegosiasi dengan 

bank untuk menunda pembayaran utang perusahaan). 

 

✓ Adanya bisnis inti (core business) yang mampu mendatangkan cashflow, yang 

tampak  dari konsidi EBIT (Earning Before Interst and Taxes) yang positif dan 

cukup untuk   memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru. 

 SEBUAH CORE BUSINESS YANG SEHAT DAPAT DILIHAT ANTARA LAIN : 

•  Produk unggulan dengan merk terpercaya; 

•  Hasil-hasil penelitian yang dapat segera dikomersialkan; 

•  Data-based pelanggan serta kesetiaan yang tinggi; 

•  Jaringan pemasaran yang kuat dan dapat diandalkan; 

•  Sumber-sumber pasokan bahan baku yang berkualitas; 

•  Hak-hak paten; 

•  Cara kerja yang efisien; 

•  Tenaga kerja yang produktif dengan kultur kerja yang sehat. 

✓  Adanya team manajemen yang solid dan tangguh untuk mengendalikan 

operasional  perusahaan. Selain harus solid, team juga harus credible dan 

dikenal luas serta  menyandang keahlian-keahlian tertentu yang dipersepsikan 

positif oleh pasar. 

✓  Sumber-sumber baru pembiayaan, khususnya pembiayaan berjangka panjang  

   (long term), dengan berdasarkan kepercayaan terhadap para pemimpin perubahan. 

Produk Andalan 

Faktor-faktor Produk andalan kehilangan auranya jika : 

1. Quality control tidak memadai; 

2. Delivery tidak tepat waktu. 

3. Teknologi sudah ketinggalan zaman. 

4. Muncul produk-produk pengganti. 

5. Medan kompetisi baru. 
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Upaya mengangkat aura produk andalan dengan Manajemen Produk  adalah sebagai 

beruikut: 

Eksekutif turnaround mulai menganalisa produk yang sekarang dimiliki perusahaan, 

melakukan metode kontras untuk dapat membedakan produk dan pasarnya antara 

yang sekarang (existing) dengan yang seharusnya bisa dikembangkan (future 

product/ market), dan mengembangkan produk dan konsumen baru dalam 2 dimensi 

sehingga diharapkan memperoleh pertumbuhan (growth). Selanjutnya dilakukan 

perluasan tiga dimensi dengan 3 variabel : Who (consumer), What (Product), dan How 

(approach). 

 Upaya-upaya tidak langsung, antara lain : 

• Mengubah budaya korporat (melakukan transformasi nilai-nilai perusahaan 

sesuai situasi bisnis terkini) 

• Reorganisasi : melakukan perampingan stuktur organisasi  

• Efisiensi : fokus pada alokasi biaya efektif sesuai kebutuhan bisnis. 

Pengakuan dimana posisi sekarang; Visioning  

•   (gambaran tentang posisi strategis ke depan); Destinasi atau    sasaran yang 

jelas;  sumber daya, dana, alat, dan   keterampilan untuk mencapai tujuan/ 

destinasi tersebut; dan   pengakuan/ penghargaan terhadap para pelaku 

perubahan.  

•    Kelima hal tersebut dapat dicapai dengan strategi yaitu   sebuah blueprint 

yang menyatukan kelima hal tersebut yang membentuk sebuah jalan (pathway) 

menuju tanah harapan  agar perusahaan menjadi lebih kompetitif dalam  

menghasilkan produk yang mempunyai nilai tinggi dengan menggunakan 

sumber daya yang efisien (cost competitoveness).  

Memilih CEO Turnaround 

SIAPAKAH YANG AKAN MEMIMPIN PROSES TURNAROUND? 

Pada saat sedang mengalami penurunan, perusahaan membutuhkan lebih dari 

seorang manajer, yaitu Pemimpin (a leader) yang cakap dalam mengelola, punya 

keberanian dan menantang asumsi-asumsiYang sudah dipercaya para pengikut, dan 

selera yang tinggi. 

2 Jenis Manusia Pemimpin 

1. Pemimpin Reaktif yaitu orang yang cenderung menutup diri terhadap 

alternatif, terlalu cepat bereaksi untuk segala hal, mudah tersinggung,dan lebih 

terang melihat “kesulitan” di balik setiap kesempatan daripada sebaliknya. 

2. Pemimpin Kreatif adalah orang yang berhasil mengendalikan agresivitasnya 

dalam bentuk komunikasi yang teratur dan menimbulkan semangat kerja. 

Pemimpin ini cenderung kreatif mencari jalan keluar dari setiap kesulitan yang 

dihadapi, dan Ia mampu melihat dengan terang “kesempatan-kesempatan “ 

Perbedaan Pemimpin Reaktif dan Pemimpin Kreatif 
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Reaktif 

•  Cenderung menolak   perubahan 

•  Cepat tersinggung 

• Mencurigai dengan proses baru dan mengarah pada situasi yang berbeda 

•  Wawasan sempit dan tidak bisa menerima isu-isu baru 

•  Konservatif: lebih menyukai cara-cara usang dan lama 

•  Iri, dengki, cemburu lebih kearah tidak menyukai perubaha positif 

•  Cause & effect lebih mengarah mementingkan sebab dan akibat dari aspek 

keuntungan pribadi 

Kreatif 

• Cenderung mendorong  perubahan 

•  Objektif 

•  Berpikir positif 

•  Wawasan luas, penuh ide cemerlang 

•  Idealis 

•  Motivasi tinggi, energik,  intelektual 

•  “Can do” oriented/spirit : semangat pada perubahan yang positif 

3 Tipe Pemimpin Dalam Manajemen Perubahan 

1. PEMIMPIN TIPE SLASH AND BURN (tebas dan pangkas/bakar), yaitu orang 

yang bekerja  berdasarkan angka. Dalam sekejap ribuan atau bahkan puluhan 

ribu orang dirumahkan demi penyelamatan perusahaan. 

2. HOLISM MANAGER, yaitu seorang yang bekerja dengan semangat kerja 

sama. Ia datang dengan tujuan membangun kembali puing-puing  yang 

berserakan dan  menyatukan perusahaan. 

3. PRACTICAL MANAGER, tipe ini lebih bersifat sebagai manager daripada 

sebagai leader. Tipe ini sangat menyukai alat-alat ukur keuangan, dengan  

laporan-laporan resmi, dan  kesepakatan-kesepakatan tertulis daripada 

melakukannya secara informal. 

Untuk memilih seorang CEO Turnaround merupakan 60% dari keberhasilan sebuah 

proses turnaround. Oleh karena itu seorang CEO Turnaround dibutuhkan keahlian 

sebagai berikut: 

• KEMAMPUAN BERNEGOSIASI, biasanya diperoleh dari pengalaman. 

•  MAMPU MEMBACA KEADAAN PERUSAHAAN, keadaan perusahaan antara 

lain  tampak pada laporan keuangan, laporan penjualan, dan pembelian. 
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•  KEMAMPUAN MENGELOLA KAS, kemampuan mengelola keuangan sangat 

dibutuhkan untuk menyelamatkan masa depan. 

•  KOMUNIKASI, sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan citra perusahaan dan  

membentuk citra baru perusahaan. 

•  MOTIVASI, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan 

memotivasibawahan-bawahannya agar mereka kembali hidup optimis dan 

melakukan  tindakan-tindakan inovatif. 

•  MENDENGARKAN, seorang pemimpin perubahan harus punya kesabaran   

mendengarkan para pengikutnya dengan penuh antusiasme. 

Tantangan Perubahan 

Hubungan Emosional Dalam Perubahan Antara Pemimpin Lama dengan 

PemimpinBaru. 

 

Gambar I. Diferensiasi Kepemimpinan Dalam Manajemen Perubahan 

Sumber : (Armstrong, 2018) 
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SESI 9 STRATEGI EFEKTIVITAS PERUBAHAN 

 

Istilah Dalam Strategi Perubahan  

1. Change management adalah serangkaian proses yang digunakan untuk 

memastikan bahwa perubahan strategis yang signifikan dalam organisasi 

dilakukan secara terkontrol dan sistematis, untuk mengatasi resistensi 

terhadap perubahan dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan pencapaian 

tujuan organisasi untuk transformasi efektif. Pencapaian perubahan yang 

berkelanjutan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang keadaan 

organisasi saat ini, diikuti dengan pelaksanaan strategi yang tepat dan 

ditargetkan. 
2. Turnaround management adalah  sebuah proses formulasi dan implementasi 

dari strategic plan yang didukung rangkaian aksi yang diambil untuk 

pembaharuan korporasi serta restrukturisasi dalam menghadapi financial 

distress. 

3. Crisis management adalah proses yang membahas organisasi dengan 

sebuah peristiwa besar yang mengancam merugikan organisasi, Pemangku 

kepentingan, atau masyarakat umum. Ada tiga elemen yang paling umum 

untuk mendefinisi krisis: ancaman bagi organisasi, unsur kejutan, dan 

keputusan waktu singkat 
4. Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada 

suatu masa 

5. Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur 

sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara 

memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan 

mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui 

proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan. 

6. Adaptive strategy adalah jenis strategi yang melibatkan penyesuaian 

berdasarkan kondisi lingkungan baru 

 

  Faktor-factor untuk memulai manajemen perubahan: 

1. Pengaruh Eksternal adalah perubahan yang terjadi dari luar organisasi 

2. Pengaruh Internal adalah perubahan yang terjadi dalam organisasi 

 

Perubahan & Kehidupan 

  Tujuan perubahan adl mempertahankan dan melangsungkan kehidupan 

  Berubah → beradaptasi, menjadi lebih berdaya 

Perubahan Terencana dan Tdk Terencana 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
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• Perubahan terencana → direncanakan dan berorientasi pd tujuan. Perubahan 

ini berasal dari keptusan strategic untuk mengubah cara organisasi 

mengerjakan usahanya, contoh: perubahan produk/jasa, perubahan ukuran & 

struktur organisasi. 

• Perubahan tdk terencana → pergeseran aktivitas organisasional krn adanya 

kekuatan eksternal yang diluar control organisasi. Faktor penentu: pergeseran 

demografi angkatan kerja, peraturan pemerintah dan perbedaan kinerja 

Perubahan Strategis dan Operasional 

• Perubahan operasional adl perubahan kecil bersifat parsial dan tdk 

menimbulkan dampak, misal perubahan kemasan prosuk, cara promosi dll 

• Perubahan strategis adl perubahan yang berdampak luas memerlukan 

koordinasi & dukungan dari unit-unit terkait, missal perubahan budaya, 

perubahan focus bisnis 

 

Gambar 9.1 Komponen Pendukung Perubahan 

Sumber : Wibowo (2012) dan Didin (2020) 

Perubahan Radikal & Incremental 

Daft (2004) perubahan strategis adalah perubahan yang cenderung “radikal”, dan 

perubahan operasional adalah sebagai perubahan “incremental”. Perubahan 

Incremental adl perubahan secara kontinyu dilakukan suatu organisasi untuk 

memelihara keseimbangan umum organisasi. Perubahan Radikal cenderung 

mengubah referensi, arah dan kebijakan organisasi 

Strategi Perubahan 

1. Strategi Integrasi. Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal 

kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal 

memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan / 

atau pesaing.  
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2. Strategi Intensif. Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut 

sebagai strategi intensif karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika 

posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.  

3. Strategi Diversifikasi. Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi 

konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun 

masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa 

baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi 

horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi 

konglomerat.  

4. Strategi Defensif. Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, 

organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau 

likuidasi. Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi 

melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba 

yang sedang menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik (turnaround) atau 

reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda 

dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja 

dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, 

karyawan dan media. 

 5. Strategi Umum Michael Porter. Menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang 

dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan 

biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum. 

Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per 

unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. 

Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk dan menyediakan jasa 

yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang relatif 

tidak terlalu peduli terhadap perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan 

menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen. 

 

Alasan Menolak Perubahan 

• Merasa terancam oleh perubahan 

• Tidak mengerti konteks dari perubahan 

• Merasa tdk memiliki kemampuan dalam menghadapi keadaan baru 

• Terbuai dlm zona kenikmatan 

• Kebiasaan-kebiasaan lama 

 

Taktik Penolakan Perubahan Individu 

Kotter dan Schlesinger (1979) menunjukkan bahwa ada empat alasan utama 
mengapa orang menolak perubahan: (1) mereka takut kehilangan sesuatu yang 
berharga; (2) mereka gagal untuk memahami perubahan dan implikasinya; (3) mereka 
percaya bahwa perubahan tidak masuk akal; (4) atau, cukup, mereka memiliki 
toleransi yang rendah untuk perubahan. Peneliti lainnya, Oreg (2003, hal. 680) 
mengidentifikasi enam sumber resistensi yang muncul dari kepribadian seorang 
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individu. Pertama, orang menolak perubahan karena keengganannya atau 
kekhawatiran bahwa dia akan kehilangan kontrol. Beberapa peneliti menekankan 
bahwa hilangnya kontrol sebagai penyebab utama resistensi (Conner, 1992). Dengan 
kata lain, seseorang mungkin menolak perubahan karena mereka merasa kendali atas 
situasi kehidupan mereka diambil dari mereka karena adanya perubahan. 

Faktor kedua adalah karena kekakuan kognitif. Para ahli yang telah meneliti proses 
kognitif yang mendasari tanggapan orang terhadap perubahan organisasi (Bartunek, 
Lacey, & Wood, 1992; Bartunek & Moch, 1987; Lau & Woodman, 1995), beberapa 
diantaranya menyarankan bahwa sifat dogmatisme (Rokeach, 1960) mungkin bisa 
diajdikan sebagai prediksi pendekatan individu untuk berubah. Artinya, orang-orang 
yang sudah yakin benar bahwa perubahan tidak akan mendatangkan manfaat atau 
tidak akan berhasil membuat mereka menolak perubahan. Faktor ketiga adalah 
karena kurangnya ketahanan psikologis. Peneliti lain menunjukkan bahwa perubahan 
mendatang tingkat stress yang lebih tinggi. Karena itu faktor ketahanan psikologi bisa 
dijadikan sebagai indikator untuk memprediksi kemampuan individu dalam mengatasi 
perubahan (misalnya, Ashforth & Lee, 1990;. Hakim et al, 1999). Individu yang 
tangguh pada kenyataannya lebih bersedia untuk berpartisipasi dalam perubahan 
organisasi (Wanberg & Banas, 2000) dan memperlihatkan kecenderungan 
peningkatan dalam kemampuan mengatasi persoalan yang muncul akibat perubahan 
(Hakim et al., 1999). 

Faktor keempat adalah sikap intoleransi terhadap periode penyesuaian dalam 
perubahan. Aspek yang berbeda dari ketahanan psikologis individu adalah 
kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru. Beberapa peneliti 
menyatakan bahwa orang menolak perubahan karena saking seringnya – dalam 
jangka pendek -- mereka dilibatkan pada lebih banyak pekerjaan (Kanter, 1985). 
Faktor kelima karena mereka lebih menyukai stimulus dan kebaruan dalam perubahan 
yang tidak terlalu tinggi. Sejumlah penelitian berhasil mengidentifikasi perbedaan 
antara individu yang adaptif, yang memiliki kinerja terbaik dalam kerangka kerja yang 
jelas dan akrab; dan inovator, yang memiliki kemampuan lebih baik dalam hal 
menemukan solusi baru di luar kerangka yang diberikan (Kirton, 1980, 1989). Faktor 
keenam adalah keengganan untuk menyerah pada kebiasaan lama. Dengan kata lain 
mereka enggan untuk mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru yang 
mendukung perubahan. 

 

Syarat Pemimpin Perubahan 

➢ Kejelasan visi 

➢ Keberanian bertindak 

➢ Melihat program perubahan sebagai tantangan pribadi 

➢ Kemampuan menggalang dukungan, menumbuhkan “commitment” 

➢ Keberanian berada didlm kontroversi 

➢ Kemampuan mengidentifikasikan symbol-symbol yg mencerminkan suasana 

baru 

➢ Kemampuan memberikan umpan balik 

 

Mengapa Upaya Perubahan Gagal 



53 
 

 Tidak menumbuhkan perasaan bahwa perubahan merupakan suatu hal yang 

sangat mendesak dan merupakan keharusan 

 Tidak menciptakan kelompokinti pendukung perubahan yang kuat 

 Tidak ada visi atau visi tidak jelas 

 Tidak mengomunikasikan sepuluh kali lebih banyak atau lebih jelas 

 Tidak menghilangkan hambatan terhadap tumbuh dan berkembangnya visi 

baru 

 Tidak ada perencanaan dan usaha sistematik untuk mencapai keberhasilan 

jangka pendek 

 Terlalu cepat merasa berhasil 

 Tidak menanamkan akar perubahan pada budaya institusi 
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SESI 10 MELULUHLANTAKKAN KOMPLEKSITAS DAN BEKERJA 

LEBIH CEPAT  

Meluluhlantakkan Kompleksitas dan Bekerja Lebih Cepat 

Agar organisasi bisa bergerak lincah salah satu cara adalah dengan membuat 

sesederhana mungkin hal-hal yang kompleks supaya menjadi jelas dengan 

membuang hal-hal yang tidak penting. Untuk itu dibutuhkan orang-orang yang berani 

berpikir serta bertindak simpel. Perubahan memerlukan tingkat kecepatan untuk 

merespons. Kecepatan meliputi: Akses, Berpikir, memutuskan, bertindak, antisipatif, 

kerjasama kelompok, teknologi dan bingkai eksekutif. 

Tips untuk membangun diri sendiri: 

– Mulailah dengan diri sendiri. 

– Jangan berorientasi pada pesaing tetapi berorientasi pada pelanggan 

dan diri sendiri. 

– Jangan menunda, lakukan sedini mungkin. 

– Mulailah dari hal-hal kecil. 

– Malailah sekarang juga. 

Tips untuk membentuk the winning team 

– Jangan terlalu ambisius untuk membentuk sebuah superteam. 

– Rekrut orang-orang yang komit terhadap kesempurnaan, memiliki 

standar yang tinggi, detail dan action oriented. 

– Berikan standar atau ketentuan-ketentuan yang jelas. 

– Harapkan yang terbaik. 

– Kuncinya adalah komunikasi. 

– Berikan perhatian. 

– Personalisasikan penghargaan. 

– Berikan penghargaan tim. 

– Berikan sentuhan “cross border” 

– Rayakan bersama. 

– Jangan pernah membubarkan “the winning Team” 

Ada beberapa penjelasan mengapa organisasi anda tidak bisa bergerak cepat: 

   Manusia-manusia lambat. 

– Design Organisasi yang kompleks. 

– Office Politics. 
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– Peraturan-peraturan yang menyulitkan. 

– Tidak ada kapasitas Belajar.  

6 Orientasi pada Tindakan Perubahan 

• Sehebat apapun angan-angan anda untuk menciptakan perubahan, belum 

tentu anda mampu menjalankan kalau anda tidak berorientasi pada tindakan 

dan tidak berani mengambil resiko. 

• Sebaliknya, tindakan yang hebat, kalau tidak dilandasi dengan strategi yang 

betul, akan sia-sia. 

• Dibutuhkan seorang eksekutor, yaitu orang yang menggelindingkan perubahan 

secara riil. 

• Enam hal yangdapat dijadikan pegangan dalam melakukan tindakan 

perunahan: 

1. Jangan abaikan strategi 

Pietersen (2002), menunjukan empat langkah yang sistematis bagi anda yang 

hendak merumuskan strategi perubahan. 

 

Gambar 10.1 Hubungan Strategi dan Sistem Organisasi 

Sumber : Pietersen dalam Wibowo (2012) 

2. Bertindak seperti tikus 

Jangan takut untuk bereksplorasi/ bereksperimen terhadap hal-hal baru. 

Jangan putus asa, jangan biarkan diri anda menjadi tua, renta dan bodoh dengan 

berorientasi pada masa lalu. 

Beranilah bereksperimen dan mencari hal-hal baru dan bertindak. 

Manusia selalu bergerak kedepan mencari cara-cara baru dan jalan keluar. 
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3. Warnai perubahan dengan “mimpi-mimpi  besar”Seseorang yang memiliki 

jiwa kewirausahaan pada dasarnya adalah seorang pemimpi. 

– Mimpi adalah sebuah gambaran ideal tentang sesuatu di masa depan. 

– Mimpi dalam bahasa manajemen disebut visi. 

– Shared Vision yaitu visi yang dikembangkan bersama-sama, 

dinyatakan dalam Ilmu Manajemen Modern. 

– Visionary Leader adalah pemimpi yang mempu melihat jauh kedepan. 

4. Tumbuhkan kesadaran bahwa setiap awal pasti sulit! 

– Pepatah lama mengatakan “segala sesuatu yang baru, pasti tidak 

mudah” 

– Perubahan dimulai dari diri kita sendiri dengan mengubah sudut 

pandang dan kebiasaan-kebiasaan lama. 

– Saat-saat awal perubahan tentu bukanlah saat yang mengenakkan. 

– Tetaplah bekerja dengan kepala dingin dan hati bersih. 

5. Berikanlah “value” bagi Dunia. 

– Coba pikirkan sejenak siapa yang telah membesarkan anda, 

menjadikan anda seseorang dimuka bumi ini. 

– Seorang pemimpin perubahan akan dirasakan manfaatnya oleh orang 

lain kala ia mampu memberikan suatu manfaatnya pada orang-orang 

lain. 

– Dalam suatu masa transisi, setiap orang diberi kesempatan yang besar 

untuk memberikan “value” bagi orang-orang lain. 

 

6. Sikap Berorientasi pada bisnis. 

Dalam memajukan suatu usaha, tentu saja diperlukan langkah-langkah sikap yang 

berorientasi pada bisnis. 

Tabel 10.1 Berorientasi Bisnis VS Tidak Berorientasi Bisnis 
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SESI 11 FAKTOR PENDORONG PERUBAHAN DAN 

KONSISTENSINYA 

Sejumlah Alasan Menuntut Kita Terus Berubah 

TEKNOLOGI : 

◆  Mengubah mobilitas manusia, jangkauan, wawasan, cara berkomunikasi, 

memimpin, dan mengelola perusahaan.  

◆ Kalau ia bisa dikelola dengan baik maka ia akan memberikan kesejahteraan.  

◆ Kalau tidak, ia bisa berubah menjadi ancaman yang menakutkan.  

 

Banyak Pilihan Yang Diberikan Oleh Perubahan 

• Berubah. 

• Mendiamkan. 

• Melawan. 

• Atau diubah. 

• Banyak orang dan perusahaan yang melakukan perubahan dan berhasil. 

Tetapi tak sedikit pula yang gagal dan gulung tikar.  

Masalah dengan perubahan dalam urusan manusia adalah begitu sulit untuk 

dijabarkan. Itu terjadi sepanjang waktu. Tapi sementara itu terjadi, itu luput dari 

genggaman kita, dan begitu kita merasa bisa mengatasinya, itu telah menjadi sejarah 

masa lalu (Dahrendorf & Dahrendorf, 2018). 

Perubahan Adalah Pertanda Kehidupan 

Kehidupan selalu di tandai dengan perubahan dan manusia yang hidup akan selalu 

berubah. Bahwa sebuah perusahaan pada dasarnya adalah juga sesosok makhluk 

hidup (a living organism). Karena ia hidup maka ia dilahirkan, sakit, tua, dan dapat 

mati seperti makhluk hidup lainnya. Kalau perawatannya baik maka ia bisa saja 

berumur panjang (de Geus, 1997). Perubahan akan memberikan dampak positif. 

Kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan, dan mereka yang tidak dapat 

berubah pikiran tidak dapat mengubah apa pun (“GEORGE BERNARD SHAW,” 

1950). Dalam menghadapi kehidupan baru itu, siapa pun yang menjanjikan 

perubahan tentu memberikan harapan. Tetapi tentu saja tak semuanya mampu 

mengendalikan.  

 

Contoh : 

Tabel 11.1 Perubahan yang Dialami Dunia Usaha Indonesia 
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Bidang Perubahan  
  

Era Pemerintahan 
Soeharto 

Pasca Soeharto 

Politik • Dikendalikan 
melalui 3        partai 
besar dan ada 
single majorit  

• Kekuasaan 
dikuasai oleh 
eksekutif 

• Pemerintahan 
terpusat 

◆ Kehendak rakyat, 
multipartai, koalisi 
antar partai 

◆ Kekuasaan 
seimbang  
eksekutif-legislatif 

◆ Pemerintah pusat 
membagi 
kekuasaan dengan 
pemerintah daerah 

Ekonomi ◆ Anti persaingan 
◆ Pengendalian 

jumlah para                                    
pelaku pasar 

◆ Integrasi vertikal  
◆ Dominan peran 

pemerintah 

◆ Persaingan bebas 
◆ Pelaku terbuka 

luas 
◆ Outsourcing 
◆ Dominan peran 

masyarakat 

 

Contoh cara-cara lama dan cara-cara baru dalam berusaha di Indonesia 

Tabel 10.2 Cara Lama Vs Cara Baru di Indonesia 

 

Semua hal harus berubah menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang aneh 

(LONGFELLOW, 2018). Faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan tidak 

membawa hasil seperti yang diharapkan antara lain : 

1. Kepemimpinan yang tidak cukup kuat 

2. Salah melihat reformasi 

Lama Cara-cara Baru

1. Lingkungan Tertib, stabil, teratur, predictable Berubah-ubah, setiap partikel organisasi dapat 

bergerak sendiri-sendiri2. Lokasi Usaha Berpusat di Jakarta Tersebar ke seluruh penjuru Indonesia

3. Sikap terhadap 

persaingan

Statis, terkendali, reaktif, lari ke 

pengambil keputusan di tingkat Negara

Proaktif, memimpin inovasi, menciptakan cara-

cara baru

4. Struktur organisasi Birokrasi, procedural Dinamis, teamwork,jejaring

5. Kultur organisasi Keteraturan dan social harmony, formal Kompetitif, informal, campus-liked

6. Bentuk perusahaan Besar, konglomerasi, integrasi vertical Kecil-kecil, outsourcing, berorientasi pada 

kompetisi inti7. Manusia (SDM) Tenang, birokratik, professional Dinamis, intrapreneurial, mengedepankan 

suasana kerja yang menyenangkan8. Pemimpin Otoriter, satu arah, manager (doing 

things right)

Demokratis, change leader, leader (doing the 

right thing)9. Produk Monoton, product life cycle panjang Dinamis, product life cycle diperpendek sendiri

10. Sikap terhadap 

hukum

Minta dukungan pemerintah Harus berani menghadapi kasus-kasus hukum

11. Komunikasi Tidak penting, reaktif Sangat penting, proaktif
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3. Sabotase di tengah jalan 

4. Komunikasi yang tidak bagus 

5. Masyarakat yang tidak cukup mendukung 

6. Proses “Buy-In” tidak berjalan 

Cara makhluk hidup menghadapi perubahan : 

1. Melakukan perubahan secara antisipatif (anticipatory change) 

2. Berjaga-jaga dan melakukan perubahan secara reaktif (reactive change) 

     3. Berubah melalui krisis (crisis change)  

Perusahaan juga merupakan makhluk hidup, maka ia pun akan melewati pasang surut 

mengikuti pola “kurva S”.Misal : Astra Internasional, Garuda Indonesia, BNI, BCA, 

Gudang Garam, dan Jamu Cap Potret Nyonya Meneer. Perubahan tersebut terjadi 

sebagai akibat :  

1.  Pertikaian keluarga pemilik,  

2.  Meninggalnya pendiri,  

3.  Salah urus perusahaan, 

4.  Perubahan yang terjadi perlahan-lahan (perubahan daya beli dan selera  

konsumen) dan kurang direspons oleh  manajemen dengan bijak. 

Bangsa-Bangsa Yang Menelusuri Kurva “S” 

Kehidupan kenegaraan dan kerajaan bangsa-bangsa di dunia juga mengikuti laju 

gerak “kurva S”. Bangsa-bangsa yang sukses adalah bangsa-bangsa yang adaptif 

terhadap perubahan dan pemimpin-pemimpinnya selalu siap menghadapi perubahan. 

Di Indonesia, datang dan perginya kerajaan-kerajaan Nusantara sebenarnya juga 

melewati proses yang sama, berselancar di atas “kurva S”. Datangnya kerajaan-

kerajaan Hindu, Budha, lalu kerajaan-kerajaan Islam, sampai terbentuknya Negara 

kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan proses itu terjadi secara alamiah.  Ada 

yang melakukan perubahan dan ada yang tidak mampu beradaptasi dengan 

perubahan.  

 

Melompat ke Kurva Kedua 

Kebanyakan kita, terbutakan matanya kala meraih sukses. Perubahan baru dilakukan 

saat sadar telah gagal. Perjuangan Vaughn Beals di Harley Davidson (HD) sebagai 

contoh, termasuk jatuh-bangunnya perusahaan tersebut. Ketika hendak bangkit dan 

akhirnya sukses kembali, dilakukan perubahan secara radikal yang tidak dikenal 

dalam perusahaan klasik namun mereka terbukti benar. Keberhasilan HD bukan 

semata-mata hanya oleh faktor perubahan radikal tersebut, melainkan juga oleh 

produk yang dirancang ulang dan dijaga kualitasnya. Hasil penelitian menemukan, 

saat terbaik untuk melakukan perubahan sesungguhnya bukanlah pada saat kita 
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sudah memasuki masa krisis. Perubahan yang terbaik adalah justeru seharusnya 

dilakukan pada saat perusahaan sedang mengalami kejayaan.  

Bisakah perubahan bergerak dan terjadi dengan sendirinya? Inilah pertanyaan yang 

kemudian muncul. Costa Rica, sebuah negara yang tadinya keterbelakang yang 

hanya hidup dari ekspor pisang dan kini berubah menjadi negara yang sejahtera, 

diangkat menjadi contoh kasus. Perubahan tidak datang dengan tiba-tiba. Sebuah 

gelombang besar yang datang misalnya, tentu awalnya sudah didahului olah signal-

signal.  Saat itu juga management seharusnya sudah merespon. Secara ideal, 

perusahaan harus mampu berubah sendiri tanpa harus mengalami sebuah proses 

perubahan yang diintervensi dari luar. 

 

Perspektif Manajemen Perubahan 

Dimensi pertama yang muncul dalam perspektif manajemen perubahan adalah 

konsep tentang proses perubahan. Konsep mengenai proses perubahan ini akan 

memunculkan pertanyaan mendasar mengenai “Kapan perubahan organisasi akan 

terjadi?”. Pemahaman mengenai proses perubahan dapat menjadikan dasar dalam 

menciptakan kondisi sehingga memungkinkan terjadinya perubahan. Dimensi kedua, 

yaitu perubahan yang berkaitan dengan konteks dan ketidakpastian. Dimensi ini 

terkait dengan alasan mengenai mengapa harus berubah. Jika dikaitkan dengan 

fenomena lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan dinamis maka 

pertanyaan seperti “Apakah kita harus berubah?” menjadi tidak relevan lagi untuk 

dikemukakan. Pertanyaan yang lebih penting adalah “Darimana perubahan akan 

dimulai?”, “Apakah perubahan akan menjadikan hal yang lebih baik?”, “Kapan 

seharusnya perubahan dilakukan?”. Jawaban dari pertanyaan seperti itu akan 

menjadi dasar untuk membangun suatu konsep, suatu kegiatan bahkan landasan 

dalam mengelola perubahan. Landasan yang kuat akan menjadi urgen ketika kita 

memahami bahwa setiap perubahan akan memunculkan ketidakpastian 

 

Dimensi ketiga, yaitu menyangkut konsep tentang isi dan skala perubahan yang akan 

dilakukan. Dimensi ini mensyaratkan bahwa perubahan haruslah dipersepsikan 

sebagai sesuatu yang membumi dan dapat dijangkau oleh mind set dan pemikiran. 

Ketika arah perubahan dipersepsikan sebagai sesuatu yang tinggi atau utopis, maka 

yang tercipta adalah resistensi yang kuat dalam menolak perubahan. Arah perubahan 

yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan dan kepentingan anggota sangat 

memungkinkan akan memunculkan fenomena status quo. Jika perubahan 

dipersepsikan sebagai sesuatu yang membuat anggota organisasi tidak nyaman 

dengan posisi dan kondisi yang baru, maka tidak mengherankan jika antusiasme dan 

komitmen untuk melakukan perubahan akan sangat kecil. Dimensi yang terakhir, yaitu 

menyangkut metode atau strategi yang dipilih dalam melakukan perubahan. Dimensi 

ini memunculkan pertanyaan ”Tentang strategi apa yang akan digunakan?”. Pemilihan 

metode dan strategi yang tepat merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi 

dalam melakukan perubahan. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mendorong terjadinya 

perubahan organisasi (Dewi & Kurniawan, 2019).  
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Pertama, sejumlah ketidakpuasan dengan kondisi sekarang. Semakin besar rasa 

ketidakpuasan dengan kondisi sekarang, akan semakin mendorong untuk melakukan 

perubahan.  

Kedua, ketersediaan alternatif yang diinginkan. Semakin banyak alternatif yang 

tersedia yang lebih layak untuk memperbarui kondisi sekarang menuju kondisi yang 

lebih baik maka semakin menguntungkan bila melakukan perubahan.  

Ketiga, adanya suatu perencanaan untuk mencapai alternatif yang diinginkan. Bila 

ada perencanaan yang baik dan sistematis berarti semakin terbuka peluang 

melakukan perubahan.  

2. Dimensi formal merupakan aspek yang berkaitan dengan hubungan antara 

employees dengan employers yang disebutkan dan dijelaskan secara formal. 

Bagaimana employees dan employer berkomitmen membagi tugas dan 

tanggung jawab mereka terhadap satu dengan yang lainnya.  Dimensi 

psychological merupakan hubungan antara employees dengan employers. 

Hubungan ini lebih didasari pada aspek psikologis atau bahkan moral yang 

tidak ada tuntutan secara formal bila salah satu tidak melaksanakan komitmen 

mereka.  Sedangkan dimensi social lebih menekankan bagaimana employers 

mensosialisasikan nilai-nilai organisasi dalam praktik manajemen dan 

bagaimana employees mempersepsikan nilai-nilai tersebut dalam beliefs 

mengenai bagaimana organisasi dapat bekerja dengan baik. Tujuan 

pengawasan dalam perubahan adalah sebagai berikut: 

1) Membantu membuat perubahan lebih dapat dilihat dalam kacamata kinerja 

individu dan kinerja organisasi. Hal ini akan menimbulkan motivasi 

tersendiri bagi anggota organisasi,  

2) Menjadikan hasil sebagai arahan, akan dapat memberikan individu 

perasaan untuk lebih maju dan berkembang,  

3) Dengan menekankan pada spesifik kinerja yang dibutuhkan, akan dapat 

membantu dalam mengetahui individu yang menolak perubahan. Sehingga 

proses adaptasi menjadi lebih cepat,  

4) Pengukuran hasil cenderung mendorong adanya kejelasan mengenai 

perubahan sehingga organisasi dapat memfokuskan pada hal yang lain. 
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SESI 12 TRANSFORMASI NILAI ORGANISASI 

 

Diagram 1. Transformasi Nilai Organisasi 

 

 

Diagram 2. Pola Transformasi Nilai Organisasi 

7 budaya negative yang mengkontaminasi organisasi pada masa transisi (Salman & 

Broten, 2017) adalah sebagai berikut: 

1) Budaya Ketakutan. Perubahan menimbulkan rasa tidak pasti & kurang nyaman 

bagi mereka yang tidak   memegang kendali 

2) Budaya Menyangkal. Ketika sesuatu yang biasa ditemui hilang atau  

berubah,manusia punya kecendrungan menyangkal. 

Setiap Perubahan
Selalu Membawa
Nilai – Nilai Baru

Nilai yang dibawa 
Generasi baru dalam
Memasuki Organisasi 

baru

Nilai Yang sudah 
Terbentuk diluar 

lingkungan

organisasi
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3) Budaya Kepentingan Pribadi (Self-Interest).  Dalam situasi yang berubah akan 

ada banyak pihak yang lebih mengedepankan kepentingan- kepentingan 

pribadinya. 

4) Budaya Mencela. Ketika individu mulai mengedepankan kepentingan 

pribadinya, maka tidak akan ada lagi respek dari para pengikut. Orang – orang 

akan mulai saling mencela & sinis terhadap perilaku & tindakan atasan mereka. 

5) Budaya Tidak Percaya. Kepercayaan aadalah perekat bagi suatu institusi 

ketika respek sudah tidak ada lagi & orang – orang saling mengedepankan 

kepentingan pribadinya, yang ada adalah rasa saling tidak percaya. 

6) Budaya Anomi. Transisi biasanya diikuti dengan peristiwa merger & pemisahan 

(spin off) bagian – bagian. Mereka tidak mengikuti jalur karier traditional 

melompat secara mengejutkan. Semua ini bisa menimbulkan efek anomi yaitu 

kehilangan jati diri atau identitas kultural jati diri. 

7) Budaya Mengedepankan Kepentigan Kelompok (Subkultur). Budaya yang 

lebih mementingkan kepentingan kelompok untuk tujuan tertentu.  

Pergeseran Hubungan Perusahaan Dengan Karyawan Abad 20 

 

Diagram 10.3 Pola Hubungan Perusahaan Abad 20 

 

Diagram 10.4 Organisasi Era Informasi  

Memanfaatkan Budaya Perusahaan 
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Dengan membentuk budaya yang cocok, Perusahaan akan dapat lebih mudah 

bersaing dan meraih keberhasilan. Jika lingkungan sangat kompleks, misalnya 

perusahaan perlu didisain fleksible & responsif terhadap perubahan lingkungan. Kultur 

yang dibangun selayaknya adalah kultur adaptasi. Kalau limgkungannya statik & Rutin 

dibangun budaya kepatuhan yang cendrung birokratik. Dengan demikian budaya 

korporat adalah sesuatu yang secara sengaja direkayasa oleh para pemimpin. Tujuan 

keberadaan budaya suatu organisasi adalah melengkapi para anggota dengan rasa 

(identitas) organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nilai – nilai yang dianut 

organisasi. 

Menata Budaya Korporat 

• Sejarah Korporat 

Setiap organisasi punya sejarah dan sejarah itu tidak dapat dihapus begitu saja. 

Manusia Indonesia hari ini dibentuk oleh sejarah bangsanya yang terbebtuk selama 

ratusan tahun. 

• Nilai-nilai Dasar & Keyakinan 

Nilai – nilai dasar (value) dan keyakinan (beliefs) adalah fondasi sebuah identitas 

korporat. Nilai adalah sesuatu yang memaknai jati diri seseorang sebagai anggota 

sebuah korporasi.( what we stand for ). Keyakinan adalah sesuatu yang dipercayai 

bersama ( a share ) 

• Simbol-Simbol Yang Kasat Mata. Simbol yang harus diantisipasi pada proses 

perubahan dikala prosesnya sudah menjadi kenyataan. Nilai dan keyakinan 

adalah sesuatu yang suli dipahami oleh awan intangible. Oleh nilai – nilai 

tersebut perlu diterjemahkan kedalam simbol – simbol yang kasat mata, yang 

dapat berbentuk logo, nama perusahaan,cara berpakaian karyawan, dan 

sebagainya. 

• BAHASA 

Banyak pula korporat yang menggunakan bentuk bahasa seperti slogan, filosofi, 

bahasa percakapan dan bentuk lainnya. 

• RITUAL DAN SEREMONI 

Ada 4 Macam ritual yang dapat dikembangkan: 

 1.Ritual Penerimaan 

 2.Ritual Penguatan 

 3.Ritual Pembaruan 

 4.Ritual Integrasi 

 Karakteristik Budaya Korporat 

• Budaya korporat dibentuk oleh keyakina individu korporat. 

• Budaya korporaty mencerminkan aspirasi Anggota – Anggotanya. 
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• Budaya korporat memiliki Sosiodinamika. 

• Budaya korporat memiliki konsekuensi 

• Budaya korporat sulit dipahami. 

• Budaya korporat membentuk identitas,memperkuat image,Positioning, dan 

pencapaian tujuan. 

• Budaya korporat menuntut keseimbangan antara nilai – nilai. 

• Budaya korporat belajar 

• Budaya adalah Pola 

• Budaya membentuk Hubungan Sinergi 

• Budaya terdiri atas subkultur 

Budaya Korporat Yang Sehat adalah sebagai berikut: 

• Budaya adaptasi. Ditandai oLeh keadaan Lingkungan yang  tidak stabil dengan 

perhatian strategi yang terfokus pada kegiatan eksteren 

• Budaya Misi. Ditandai oleh keadaan lingkungan yang relatif stabil 

• Budaya Partisipatif. Memfokuskan Perhatiannya pada keterlibatan seluruh 

orang dalam suatu institusi 

• Budaya Konsisten. Dikembangkan  dalam keadaan lingkungan yang stabil 
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SESI 13 MEMPERKUAT BUDAYA BARU 

Hal-hal yang diperlukan dalam memperkuat budaya baru meliputi budaya disiplin, 

intervensi pengembangan organisasi, menghadapi pukulan balik budaya, 

membangun keterkaitan berkelanjutan, dan implementasi transformasi nilai-nilai. 

Menurut Jim Collins perusahaan yang bagus dibedakan dalam 2 macam (Collins, 

2001) yaitu perusahaan bagus (Good Company) dan perusahaan jelek (Bad 

Company).  

Kebanyakan pimpinan perusahaan sudah merasa puas jika perusahaannya masuk 

dalam kategori Good Company (Keuntungan lebih, cara kerja efisien, citra 

perusahaan sangat bagus dan eksekutif- eksekutif yang cakap). CEO pada good 

company sering terlalu “Fokus keluar”, sehingga kurang sensitif terhadap hal-hal yang 

harus ditangani didalam. Hal ini bisa berakibat kearah Bad company. Untuk menjaga 

agar hal tersebut tidak terjadi maka perlu diletakkan konsep budaya disiplin (Culture 

of Discipline). Disiplin disini dimaksudkankepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan 

bisnis yang seharusnya dijaga. Tiga pilar utama yang membentuk budaya disiplin yaitu 

Discipline People, Discipline Action dan Discipline Thought.  Discipline People 

dimaksudkan bahwa manusia yang diseleksi ditempatkan dengan baik. Discipline 

Action dalah strategi yang diimplementasikan dengan benar. Discipline Thought 

dimaksudkan mengikat kerja bukan hanya dengan disiplin, melainkan budaya disiplin. 

Dalam memperkuat budaya institusi, Discipline People merupakan prasyarat yang 

mutlak. 

Hal-hal yang dilakukan dalam membentuk Discipline People : 

1. Rekrut Yang terbaik Berikan Pengertian Yang Terbaik. Jalankan Ritual Yang Benar 

Letakkan Pada Kursi Yang Tepat Keluarkan yang dibawah standar 

2. Kepemimpinan Level 5 (Seseorang yang punya keberanian menghadapi fakta-fakta 

brutal dengan kegigihan, pantang menyerah, memiliki panggilan profesional serta 

punya kerendahhatian strategis) 

INTERVENSI MELALUI OD 

Organization Development (OD) adalah merupakan teknik yang diambil dari ilmu 

prilaku untuk menciptakan learning environment melalui upaya-upaya peningkatan 

kepercayaan (trust), konfrontasi terbuka terhadap masalah-masalah, pemberdayaan 

karyawan dan partisipasinya, berbagi pengetahuan dan informasi, design pekerjaan 

yang lebih memberi arti, kerjasama dan kolaborasi antar kelompok serta 

pendayagunaan potensi manusia seutuhnya. Teknik yang digunakan dalam OD 

meliputi intervensi kelompok, team building, dan aktivitas antardepartemen.  

 

Menghadapi Pukulan Balik Budaya 

Menurut Charles Hampden-Turner (1992) ada 2 (dua) kenyataan dalam mengubah 

budaya korporat yaitu Vicious Circle (lingkaran setan) dan Virtuous Circle (lingkaran 

baik). Vicious Circle adalah arah gerakan/lingkaran perubahan nilai-nilai yang 

berakibat memukul balik ke tempat semula. Virtuous Circle adalah sebuah 
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transformasi akan menghasilkan gejolak-gejolak yang membawanya meju ke depan. 

Arah pusaran gelombang tergantung pada pendekatan apakah transformasi dilakukan 

: Formal atau Informal dan Sentralisasi atau Desentralisasi 

Temuan Charles Hampden-Turner tesebut mengacu pada studi Charles Handy (1987) 

yang menemukan 4 (empat) jenis budaya korporat (Handy, 1988), yang masing-

masing diberi nama dewa-dewa Yunani sbb: 

• Budaya Apolo adalah budaya yang dikontrol kuat oleh hierarki, sangat formal 

dan desentralisasi. 

• Budaya Zeus adalah dibentuk oleh adanya kekuasaan tersentralisir. 

• Budaya Athena adalah cendrung formal tetapi terdesentralisir, mereka bekerja 

disiplin, tetapi berorientasi pada output. 

• Budaya Dyonisius adalah dibentuk oleh lingkungan kerja yang informal dan 

terdesentralisir. 

Gelombang Lingkaran Setan (Vicious Circle) dalam Transformasi Nilai-nilai 

 

Gambar 1. Vicious Ciricle 

Gelombang Lingkaran Baik (Virtuous Circle) dalam Transformasi Nilai-nilai 
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Gambar 2. Virtious Circle 

Membangun Keterkaitan Keberlanjutan 

 Alasan-alasan mengapa top eksekutif hanya tertarik sekali saja dalam 

kepemimpinannya membicarakan budaya korporat : 

Mereka beramsusi budaya korporat suatu yang bersifat “Self-Propelling” (Artinya 

sekali disentuh ia akan berputar dan bekerja sendiri). Setelah urusan budaya selesai, 

eksekutif disibukkan dengan urusan kinerja yang tampak dalam laporan keuangan. 

Salah satu konsep untuk membuat budaya korporat dapat tumbuh terus dan subur 

adalah konsep horizontal lingkage. 

Model Keterkaitan Horizontal Linkage 
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Gambar 3. Horizontal Linkage 

 

Ada 3 (tiga) komponen yang diperlukan dalam konsep horizontal linkage:  

1) Spesialisasi, dengan spesialisasi maka orang-orang akan bekerja sesuai 

dengan kompetensinya.   

2) Boundary spanning, dengan boundary spanning maka setiap departemen 

memiliki keterkaitan (linkage) dengan sektor-sektor yang relevan di luar 

organisasi. 

3) Keterkaitan horizontal (linkage), dengan keterkaitan horizontal, masing-

masing departemen dapat dengan bebas melakukan pertukaran ide, 

pengalaman dan informasi tanpa dipisahkan oleh sekat-sekat pemisah 

(birokrasi fungsional). 

Implementasi Transformasi Nilai Organisasi 

Transformasi nilai-nilai adalah bentuk perubahan yang sangat sulit, sangat mendasar, 

butuh banyak waktu, tetapi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan 

perubahan. Hal-hal yang harus dipenuhi  agar proses Transformasi Nilai-Nilai dapat 

membawa hasil : 

1) Leadership yang kuat. Ia bukan otoriter, melainkan pemimpin team yang 

bekerja habis-habisan untuk organisasi, dan dengan berani mempertaruhkan 

jabatan dan kedudukannya untuk menghadapi fakta-fakta yang brutal. Ia 

bukanlah tipe pemimpin yang cenderung cari aman dan menghindar dari 

tekanan-tekanan. 

2) Dukungan bawahan. Pemimpin yang kuat tidak ada artinya apa-apa kalau tidak 

didukung oleh bawahan yang dengan rela mengorbankan waktu, tenaga, 

pikiran dan masa depan untuk menciptakan perubahan 
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3) Komunikasi yang jelas. Pemimpin harus punya seni dalam berkomunikasi, baik 

verbal maupun non verbal. Transformasi nilai-nilai juga memerlukan 

komunikasi massa yang melibatkan banyak orang. Tanpa kepiawaian 

komunikasi dan dukungan team komunikasi yang baik, transformasi nilai-nilai 

tidak dapat mencapai tujuan. 

4) Komitmen pemimpin. Pemimpin juga harus membangun komitmen yang harus 

dimulai dari dirinya sendirinya. Untuk membangunnya melalui tiga tahapan : 

tahap persiapan, tahap penerimaan dan tahap komitmen. 

 

Gambar 4. Tahapan Menuju Komitmen Perubahan 
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Gambar 5. Tahapan Menuju Komitmen Perubahan 

• Pada tahap persiapan dilakukan 2 (dua) hal yaitu : 

        - Sentuhan pertama, baik lewat pidato pemimpin yang menyampaikan visi-nya, 

 surat keputusan, memo, dsb. 

        - Proses kesadaran, melalui dialog-dialog. 

◆ Pada tahap penerimaan, pemimpin membantu karyawan dan anak buahnya 

memahami apa yang akan terjadi dan apa manfaat bagi organisasi dan mereka 

semua kalau dilakukan perubahan. Setelah mereka semua sudah mulai bisa 

menerima, barulah keputusan untuk melakukan implementasi dimulai. 

◆ Tahap ketiga, yaitu komitmen, yang terdiri dari dua langkah yaitu Instalasi dan 

Institusionalisasi. Jadi dimulai dengan pilot Project, sebagai proses percobaan. 

Disini perubahan dilakukan secara terbatas pada bagian-bagian tertentu 

sehingga mudah diatasi dan pemimpin dapat secara langsung melihat dampak 

yang terjadi dan mengendalikannya. Setelah instalasi selesai barulah dilakukan 

institusionalisasi, penerapan perubahan secara luas, terintegrasi pada seluruh 

organisasi. 
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SESI 14 

Pesta Perubahan 

1. Definisi Pesta Perubahan dan Rancangan Pesta Perubahan 

Perubahan adalah sebuah pesta untuk melakukan instropeksi diri/bercermin pada 

sesuatu yang bergeser baik positif dan negative untuk keberlangsungan proses bisnis 

organisasi. Kaum tradisional memaknai sebuah perubahan dengan sangat bijaksana. 

Bagi mereka semua perubahan sudah ada yang mengaturnya yaitu sang pencipta 

alam semestea. Manusia diberi cobaan baik senang ataupun susah seperti sukses 

dan bencana agar segera sadar dan intropeksi diri. Proses merancang pesta 

perubahan adalah sebagai berikut: 

• Tujuan yang hendak dicapai sangat menentukan arah perubahan. 

• Sikap audience atau objek perubahan yang ingin disasarkan. Hal ini akan 

menentukan suasana pesta perubahan beserta tingkat manajemen euphoria 

arah transformasi bisnis.  

2. Komponen Pesta Perubahan 

1. TUJUAN/PESAN YANG INGIN DISAMPAIKAN 

 Tujuan pesta adalah menciptakan dukungan untuk suatu perubahan. 

2. ORGANIZER 

     Tujuanya agar pelaksanaan pesta dalam sesuai yang diharapkan. 

3. PERALATAN PESTA 

     Tanpa peralatan pendukung mustahil pesta perubahan berhasil 

4. INFORMASI 

     Dalam hal ini untuk memberitahukan, mendorong, menyortir dan mendidik 

5. PENGHIBUR 

     Keberhasilan harus dirayakan, orang datang ke pesta bukan untuk 

berdebat/berkelahi. 

6. SUASANA (ATMOSFER) 

     Agar semua peserta merasa terundang dalam pesta perubahan 

7. TATA TERTIB 

     Pesta yang berkesan adalah yang lepas namun tertib 

8. ARTISTIK 

     Sebuah pesta perubahan harus menarik dan artistik sehingga berkesan dihati. 

3. 7 Kunci Merangsang Perubahan 

1. Standar yang Jelas 
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     Inti sebuah pesta perubahan adalah pesan yang jelas. 

2.  Standar yang Sempurna 

     Pesta akan berjalan menyenangkan kalau pemimpin berkeyakinan kuat bahwa 

para pengikutnya mau dan mampu menggerakan seluruh kekuatannya. 

3. Perhatian 

     Perhatian tidak selalu secara formal, adakalanya seorang pemimpin memperikan 

perhatian secara pribadi. 

4. Personalisasi Penghargaan/Pengakuan 

     Secarik kertas yang diberikan dengan ketulusan guna mengakui eksistensinya 

kadang jauh lebih berharga dari uang/barang 

5. Rayakan Keberhasilan bersama 

     Keberhasilan bukan hanya milik pemimpin, tanpa anak buah tidak bermakna, maka 

setiap keberhasilan harus dibagi bersama. 

6.  Berikan Cerita 

     Cerita dipercaya mampu menggerakan hati dan pikiran seseorang 

7.  Memberi contoh 

     Pemimpin yang baik dan mengerti arah perubahan harus selalu berfalsafah :” Ing 

ngarso sung tulodho”. 

4. Menciptakan Atmosfer untuk perubahan 

1. Gunakan Bahasa Tubuh yang bersahabat 

 “ Kalau Anda ingin memenangkan banyak orang maka yakinkanlah mereka 

bahwa Anda bersahabat dan dapat menjadi teman baik bagi mereka.  Selanjutnya  

buktikan harapan mereka  benar-benar  terpenuhi”. ( Abraham Lincoln) 

2.  Gunakan Simbol-simbol Perubahan 

     Dengan simbol manusia dapat berkomunikasi dan  tahu maksud yang terkandung 

didalamnya 

3.  Gunakan Pihak Ketiga yang Mereka Sukai/hormati 

     Yang dimaksud adalah mereka yang krediabel, punya keahlian khusus, jujur, 

dikenal luas, sejuk dipandang dan dapt dimintakan bantuannya guna mencairkan 

suasana 

Berikan Pelatihan Lintas Sektoral 

     Kemampuan berubah sangat ditentukan oleh input yang mereka miliki, sehingga 

perlu dilatih. 

5.  Kirim Mereka 
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     Perjalanan dapat membuka mata mereka yang selama ini perangkap rutinitas 

sehari-hari,sehingga dapat membuka cakrawala. 

6.  Temukan Kehebatan Bawahan 

     Menemukan kesalahan orang lain jauh lebih mudah daripada menggali kehebatan 

mereka.  

7.  Ganti Bagian-bagian tertentu 

     Perubahan secara fisik dapat mengilhami iklim perubahan sesungguhnya. 

8. Tumbuhkan Kepercayaan 

      Perubahan biasanya menimbulkan kecurigaan, maka mulailah bekerja 

dengankepercayaan.. 

9.   Berikan Ownership Perubahan pada Mereka 

      Perubahan bukan milik kita, tetapi milik bersama sehingga harus kita bagi 

dengan bawahan. 

10 Tunjukan bahwa perubahan   menguntungkan bersama. 

      Berikan alasan-alasan kebersamaan sebagai dasar suatu ketentuan, jangan 

gunakan kalimat perintah satu arah. 

11  Lakukan Pertemuan Rutin 

      Pertemuan rutin akan memperlancar perubahan, berbagi informasi serta 

evaluasi. 

 

5. Beberapa alasan kesulitan perubahan sebagai berikut: 

1. Sudah terlalu lama dengan zona nyaman yang menyebabkan perubahan 

tidak bisa dilakukan dengan cepat. 

2. Gangguan rutinitas dengan kebiasaan lama sehingga perlu waktu lama untuk 

mengadopsi kebiasaan baru akibat konsekwensi perubahan.  

3. Adanya ketakutan perubahan menyebabkan penurunan finansial.  

4. Ketidakjelasan tujuan perubahan sehingga diragukan oleh semua pihak. 

5. Perubahan membutuhkan pengorbanan dan banya sekali pertimbangan 

mengingat pasti akan terkait dengan besaran biaya yang harus ditanggung 

oleh perusahaan.  

6. Tidak adanya optimisme yang ditumbuhkan oleh pimpinan atas perubahan 

transformasional. 
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SESI 15 

Manajemen Harapan 

1. Definisi Manajemen Harapan 

▪ Setiap kali sebuah perubahan mulai digulirkan, selalu saja muncul dua pihak : 

mereka yang ketakutan (takut kehilangan jabatan, dll) dan mereka yang 

menaruh banyak harapan. 

▪ Seseorang yang menjajikan perubahan telah menaruh sebuah  beban besar 

di punggungnya yang membentuk harapan di pikiran banyak orang. 

▪ Seorang pemimpin perubahan harus mengenal betul struktur emosi sebuah 

harapan; dengan demikian ia akan lebih bijak mengelola harapan tersebut 

dan keluar dengan senyum kemenangan. 

 

2. Teori Harapan dan Atribusi 

• Teori Atribusi : menjelaskan bagaimana sikap ingin tahu itu menemukan 

kesadaran-kesadaran baru melalui sejumlah hal yang dapat dideteksi. 

• Teori ini memperkanalkan dimensi-dimensi penyebab (causal dimension) yaitu 

: 

• Locus of control  = Siapa yang menyebabkan terjadinya kegagalan, 

kekurangan atau tidak tercapainya target yang di janjikan. 

• Durasi  = Apakah persoalan, kesalahan, kegagalan, atau 

kekurangan itu terjadi berulang-ulang (stabel. Permanent) atau hanya 

sekali itu saja. 

• Kendali = Apakah kejadian yang mengakibatkan harapan itu 

 tidak dapat dipenuhi dapat dikendalikan sang  pemimpin? 

                    

                                                      
                                                             
                                                       
                                                     

Positif   Puas

Negatif   Kecewa, Komplain
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Untuk mengendalikan harapan, seorang pemimpin dapat mengomunikasikan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta menjelaskan penyebabnya maka, dengan 

mengetahui faktor-faktor penyebab, audience bisa diajak lebih memahami dan 

mengendalikan harapan-harapannya. 

 

Langkah-langkah dalam Inhibition & Facilitation 

Membersihkan Inhibition 

▪ Membersihkan hati dari amarah, dendam, dan sakit hati 

▪ Meminta maaf dan memaafkan (rekonsiliasi) 

▪ Memperbaiki sistem yang rusak 

▪ Membawa kasus-kasus yang terbengkalai ke pengadilan 

▪ Memperbaiki pelayanan agar lebih tertib dan teratur 

▪ Membuang nilai-nilai lama yang  membuat rasa tidak percaya dan  tersekat-

sekat dalam kotak-kotak pemisah. 

Menciptakan Facilitation 

▪ Mengangkat pejabat-pejabat baru yang bersih dan capable secara terbuka  

▪ Merumuskan strategi baru yang segera bisa dikerjakan 

▪ Memberikan penghargaan – penghargaan 

▪ Mengumumkan kemenangan – kemenangan jangka pendek  dan hasil-hasil  

program “pembersihan” 

                                                        
            

                           

Ketidakpuasan

(negatif)

Kepuasan

(positif)

 er    in 

Inhibition Facilitation
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▪ Memberikan “surprise”positif, serta segala sesuatu yang menyenangkan 

▪ Menumbuhkan kultur kerja yang positif dan kompetitif 

Memelihara Harapan 

• Harapan bukan hanya perlu dikendalikan melainkan perlu terus dipelihara. 

• Harapan yang positif dapat menjadi lokomotif penggerak untuk menciptakan 

berubahan. 

• Ia menimbulkan hasrat dan dorongan-dorongan, yang baru berhenti bila 

harapan itu sudah terpenuhi. 

 

Mencegah Keputusasaan 

• Penyebab Keputusasaan 

• Hilang Arah (getting lost) 

• Keletihan  

• Perubahan yang tidak memberikan kejelasan arah organisasi 

• Pergantian kepemimpinan yang terlalu cepat akibat ketidaksabaran pemilik 

perusahaan 

• Berjalan tanpa adanya optimisme 

                        

Gambaran yang lebih 

baik di masa depan

Seorang Pemimpin

Membantu 

melihatkan

Desakan penting

(Sense of 

 rgency)

Dorongan 

dorongan

Incentive Objective

Harapan

Rasa tidak Puas

Kondisi sekarang

Putus Asa

Stimulus
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MENCIPTAKAN HARAPAN-HARAPAN BARU 

• Harapan memberikan dorongan dalam perubahan maka seorang pemimpin 

harus kreatif menciptakan impian-impian baru. 

• Dalam menciptakan perubahan, seorang pemimpin perlu menciptakan medan-

medan baru dan bentuk-bentuk baru berkomunikasi agar pengikut-pengikutnya 

tahu di mana mereka berada dan apa yang akan diperoleh dalam waktu dekat. 

HAL-HAL YANG KASATMATA MEMBANGUN OPTIMISME 

• Mengubah logo 

• Mengubah identitas fisil nonlogo 

• Memperbaiki pelayanan 

• Meremajakan produk dan merek  

• Memperbaiki kebersihan dan ketertiban  

• Meningkatkan penampilan / keberadaan (availability) 

 

ANCAMAN DIBALIK HARAPAN 

• Ada beberapa mitos perubahan yang sangat mempengaruh cara berpikir  

masyarakat pengikut/ bawahan/konsumen terhadap pemimpin perubahan, 

yaitu :  

➢ Mitos: Perubahan selalu ditandai dengan  kehidupan yang lebih 

baikl 

➢ Mitos: Perubahan hanya dapat dilakukan oleh  orang-orang muda. 

➢ Mitos: Perubahan hanya dilakukan kalau ada  masalah serius. 

➢ Mitos: Saya diangkat untuk melanjutkan hal-hal  yang dirintis para 

pendahulu saya. 

➢ Mitos: Perubahan berarti PHK 
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SESI 16 

UJIAN AKHIR 

SEMESTER 
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