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Mengapa Pengembangan Organisasi ? 

Perubahan Organisasi  

Pengembangan organisasi  

Kondisi dan Keadaan Berubah  

Kecenderungan Organisasi Mempertahankan Status Quo 



Pengembangan Organisasi adalah Usaha  jangka Panjang untuk mengintroduksikan 
perubahan terencana kedalam keseluruhan organisasi berdasarkan suatu diagnosa 

yang sama-sama diketahui oleh para anggotanya dengan tujuan memperbaiki 
effektivitas organisasi melaui penerapan teknik-teknik ilmu prilaku (Ency of 

professional management 1978) 

http://www.scribd.com/doc/44834151/PENGEMBANGAN-ORGANISASI 

DEFINISI PENGEMBANGAN ORGANISASI 

Organization development is a system wide application & transfer of 
behavioral science knowledge to the planned development, improvement 

& reinforcement of the strategies, structures & processes that lead 

 to organization effectiveness (Cummings, 2001, hal 1) 



Brill dan Worth (1997) 
Organisasi harus 

memiliki visi yang jelas 
dan terarah. 

Organisasi masa depan 
yang mampu bersaing 

dan kompetitif 

(Adib dan Nurul, 2010) 

Penelitian Collin dan Porras (dalam Pradiansyah:1997), 
menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki visi dapat 
melampaui prestasi organisasi yang tidak memiliki visi sampai 
55 kali. 5 



(Wilson & Dobrzynski, 1986) 

Tahun 
 

Bentuk 
 

Deskripsi 
 1850 

 
Owner-managed 

 

Industri Kecil, biasanya hanya memproduksi 1 jenis produk untuk pasar 
tertentu, dikontrol oleh 1 orang dengan tugas mengatur seluruh kegiatan 
organisasi. 

1880 
 

Vertical 
 

Perusahaan menjadi berkembang dan mulai merekrut banyak manajer, 
untukmembagi tugas dan tanggung jawab mulai dari pengadaan bahan 
baku sampai pemasaran produk akhir. 

1900 
 

Divisional 
 

Berbentuk organisasi perusahaan yang besar dengan pembagian menurut 
divisi atau produk tertentu. Sehingga ada  manajemen puncak yang 
mengatur kegiatan divisi. 

1950 
 

Matrix 
Organisasi bersifat matriks dimana dalam perusahaan yang besar terdapat 
pelaporan terhadap dua atasan, biasanya terjadi pada proyek. 

2000 
 

Network 
 

Berupa organisasi perusahaan kecil sebagai central, saling berhubungan 
dengan perusahaan lain atau supplier, untuk menunjang kegiatan produksi, 
distribusi, pemasaran, dan kegiatan perusahaan yang lain. 

6 



(Gareth Morgan’s Organizations, 1989) 7 



11 

Tindakan beralihnya suatu organisasi 
dari kondisi yang berlaku kini, menuju 
ke kondisi masa yang akan datang yang 
diinginkan guna meningkatkan 
efektivitasnya 

(George, 2002) 

“I often describe organizational change today as a 
journey. But it is not a simple journey from A to B “ 

(James A. Champy) 8 



Perubahan Organisasi Meliputi : 

• Proses 

• Strategi 

• Struktur organisasi 

• Hubungan antar komponen 

• Infrastruktur teknologi 

• Individu 

• Peraturan 
9 

Tujuan Perubahan Organisasi : 

• Kinerja operasi dan finansial organisasi 

• Tingkat keefektifan organisasi 

• Pelayanan, kualitas, pertumbuhan, atau return of invesment 

(James A. Champy) 
9 



 
 

(http://www.managementhelp.org/mgmnt/orgchnge.htm#anchor493930) 

Konsep Perubahan Organisasi 

Perubahan Besar 

Perubahan 
Misi 

Restrukturisa
si 

Operasional 

Teknologi 
Baru 

Merger 
Re-

engineerin
g 

Perubahan Kecil 

Penambahan 
personel 

Perbaikan 
Program 

Role Change 

10 



13 

Alasan Perubahan Organisasi 

 
1. Kita hidup dalam apa yang disebut oleh sebagai ‘masa diskontinuitas’ : 

memaksa kita untuk bergerak dengan adanya perubahan fundamental 
dan lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan turbulen 

2. Kemunculan sistem ekonomi global yang amat dinamis menuntut kita 
untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) dalam 
beradaptasi dengan berbagai macam perubahan 

3. Value system of empowerment : sistem nilai di berbagai organisasi 
berubah, nilai-nilai lama yang mengutamakan kekuasaan dan kontrol 
digantikan dengan sistem nilai penekanan pengambilan keputusan, 
otoritas dan tanggung jawab 

4. Hal tersebut tentunya mengharuskan bagi para pengelola organisasi 
untuk memikirkan kembali misi, tujuan dan strategi organisasi yang 
lebih fleksibel dalam keadaan unpredictable dan tidak pasti 

(Peter Drucker, 1995) 
11 



• Perubahan kebijakan 
pimpinan  

• Perubahan tujuan  
• Perluasan wilayah operasi 

tujuan 
• Volume kegiatan bertambah 

banyak 
• Sikap & perilaku dari para 

anggota organisasi 

Lingkungan 
Intern : 

• Politik 
• Hukum 
• Kebudayaan 
• Teknologi 
• Sumber Daya Alam 
• Demografi 
• Sosiologi 

Lingkungan 
Ekstern : 

12 



Sumber Penolakan Individu pada Perubahan 
(Robbins 2008) 

Pemrosesan informasi 
selektif 

Kebiasaan 

Penolakan 
Individu 

Ketakutan atas hal 
yang tidak diketahui Keamanan 

Faktor ekonomi 



Sumber Penolakan organisasi pada Perubahan 
Ancaman terhadap alokasi 
sumber-sumber daya yang 
telah mapan 

Kelembaman Struktural 

Penolakan 
Organisasi 

Ancaman terhadap hubungan 
kekuasaan yang telah mapan 

Fokus perubahan terbatas 

Kelembaman 
kelompok 

Ancaman terhadap keahlian 



Menurut Cummings dan Worley, lima-tahap, 
proses umum untuk mengelola perubahan : 

1. Memotivasi perubahan 

2. Menciptakan visi 

3. Mengembangkan dukungan politik 

4. Mengelola transisi 

5. Mempertahankan momentum 

(Cummings and Worley, Organization Development and Change, 1995) 
 

15 



1. Memotivasi Perubahan, meliputi : 

» Mencerahkan anggota organisasi tentang perlunya 
perubahan 

» Mengungkapkan status organisasi dan di mana perlu di 
masa depan 

» Mengembangkan pendekatan yang realistis tentang 
bagaimana perubahan dapat dicapai 

 

 



2. Menciptakan Visi, meliputi : 

»Pemimpin dalam organisasi harus mengartikulasikan visi 
yang jelas yang menjelaskan usaha perubahan berjuang 
untuk menyelesaikan 

»Visi harus dengan jelas menggambarkan bagaimana 
pencapaian visi akan meningkatkan organisasi. 

»Sangat penting bahwa orang percaya bahwa visi adalah 
relevan dan realistis 

 

 



3. Mengembangkan Dukungan Politik, meliputi: 

»Politik dalam organisasi adalah tentang kekuasaan 

»Kekuasaan juga penting ketika berjuang untuk 
mempertahankan pekerjaan dan keamanan pekerjaan 

»Kekuasaan berasal dari kredibilitas (keahlian atau 
integritas yang kuat) 

 



4. Mengelola Transisi, meliputi : 

»Fase ini biasanya disebut pelaksanaan rencana aksi 

»Rencana dapat mencakup berbagai "intervensi,“ atau 
perubahan dalam organisasi 

19 
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5. Mempertahankan Momentum, meliputi: 

»Tahap ini ketika para pemimpin bekerja untuk 
mempertahankan momentum pelaksanaan dan 
penyesuaian rencana 

»Hambatannya, misal: perlawanan yang kuat dari 
anggota organisasi, tiba-tiba keberangkatan pemimpin 
kunci dalam organisasi, dll. 

 

 



ORGANIZATION OF THE FUTURE 



Konsep Organisasi Di Masa Depan 

Prof. Daihani (2008) dikutip dari Slide PO (2010), Arif (2008), Mulyani (2010)  

Lean 
Manufacturing 

Virtual Team 

Plug & Play 

22 



The Future Organization 

“Organisasi masa depan seperti 

” 

• Bereaksi terhadap 
rangsangan 

• Adaptasi terhadap 
lingkungan 

Doug Miller, 1997 dikutip dari Yanita (2008) 23 



The Future Organization 

24 

Lima ciri organisasi masa depan: 

Doug Miller, 1997 dikutip dari Yanita (2008) 
24 



The Future Organization: 

Great Flexibility 

»Adaptasi terhadap lingkungan 

»Bergairah mencari kesempatan untuk berubah  

»Masa lalu (proses, organisasi, struktur) dapat menjadi 
hambatan dalam mencapai sukses 

» Unsur manajemen matriks & orientasi kelompok 

» Pemenuhan kebutuhan konsumen cepat 

 

25 

Doug Miller, 1997 dikutip dari Yanita (2008) 
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The Future Organization: 

Commitment to the Individual 

»Keinginan pekerja untuk tumbuh,serta mendapat 
keterampilan & nilai tambah dari pekerjaan 

»Menjamin pekerja melaksanakan pekerjaan 

»Pelatihan & pengembangan dikelola secara aktif & 
intensif 

»Organisasi mendapat manfaat dari adanya orang-orang 
yang terlatih 

26 

Doug Miller, 1997 dikutip dari Yanita (2008) 
26 



The Future Organization: 

Superior Use of Teams 

»Tim mengarahkan & mengelola  dirinya sendiri 

»Keterampilan berhubungan dengan  pendekatan kelompok 
adalah dasar bagi operasi yang sukses 

»Keterampilan sesuai kebutuhan 

»Tim akan terbentuk mengelilingi 
suatu masalah 

»Kelompok/tim akan berubah 
sesuai kebutuhan 

 

27 

Doug Miller, 1997 dikutip dari Yanita (2008) 
27 



 
The Future Organization: 

Strong Core Competencies 

»Core Competence pengetahuan dan pengalaman 

»Mereka mendefinisikan kekuatan mereka, & 
mengorganisasikan diri sesuai kemampuan 

»Tanggap terhadap kesempatan baru 

»Kemampuan untuk mengenali perspektif  customer 

 

28 

Doug Miller, 1997 dikutip dari Yanita (2008) 
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The Future Organization: 

a Taste of Diversity 

»Menghargai individu 

»Mempunyai cita rasa untuk keanekaragaman antara rekan kerja 
dan pemasok 

»Keanekaragaman dihargai atas dasar kemampuan dan perspektif 
terhadap solusi  

»Menerima keanekaragaman 
waktu kerja sesuai dengan 
tuntutan kerja 

 

»Menghargai individu 

»Mempunyai cita rasa untuk keanekaragaman antara rekan kerja 
dan pemasok 

»Keanekaragaman dihargai atas dasar kemampuan dan perspektif 
terhadap solusi  

»Menerima keanekaragaman 
waktu kerja sesuai dengan 
tuntutan kerja 

 

29 

Doug Miller, 1997 dikutip dari Yanita (2008) 
29 


