
 

 ALTERNATIF MODEL PERUBAHAN  ORGANISASI BISNIS 
 

Manajemen perubahan dapat didefinisikan sebagai proses  memperbaharui 
arah  dan struktur organisasi dalam upaya untuk melayani kebutuhan dan tuntutan 
pelanggan dan/atau lingkungan  stakeholder lainnya – baik internal maupun 
eksternal - yang selalu berubah. Perubahan adalah fitur yang selalu ada dalam 
kehidupan organisasi, baik pada tingkat strategikal  maupun operasional. Oleh 
karena itu,  setiap pelaku bisnis tidak perlu ragu untuk senantiasa mengidentifikasi 
apa yang diperlukan oleh organisasinya di masa depan, sehingga perubahan 
organisasi merupakan salah satu bagian penting untuk mencapai tujuan di masa 
depan tersebut. Dalam hal ini, perubahan organisasi tidak dapat dipisahkan dari 
strategi organisasi, demikian pula sebaliknya, strategi organisasi tidak dapat 
dipisahkan dari perubahan organisasi. Mengingat pentingnya perubahan organisasi, 
maka keterampilan manajerial  dalam mengelolanya sangat diperlukan oleh kalangan 
manajemen. Adanya laju inovasi teknologi, deregulasi, tenaga kerja berpengatahuan 
canggih, dibarengi dengan pergeseran tren sosial dan demografi, akan menuntut  
kepemimpinan perubahan organisasi yang mumpuni. Karena tuntutan akan 
perubahan organisasi seringkali tidak dapat diprediksi, dan diantaranya seringkali 
dipicu oleh krisis organisasi, maka penanganan akan hal ini seringkali menjadi reaktif, 
diskontinyu dan bersifat tambal sulam. Para manajer organisasi banyak yang 
menyadari bahwa perubahan organisasi tidak dapat dielakkan sebagai kebutuhan 
untuk bertahan hidup dan kunci dari keberhasilan mereka dalam mengatasi 
rintangan yang sangat kompetitif dari lingkungan saat ini yang terus berkembang. 
Namun studi dari Balogun dan Hailey menunjukkan bahwa 70% kegagalan perubahan 
organisasi terjadi ketika program tersebut baru dimulai. Hal ini dapat terjadi karena 
kurangnya kerangka konseptual yang valid tentang bagaimana menerapkan dan 
mengelola perubahan organisasi, sementara para praktisi sering dibingungkan oleh 
berbagai pendekatan teoritik yang kontradiktif yang diusulkan oleh kalangan 
akademisi. 

Meskipun sulit untuk  mencapai konsensus tentang kerangka kerja yang 
diperlukan guna mengelola perubahan organisasi, namun agaknya ada kesepakatan 
tentang dua masalah penting, pertama, bahwa langkah perubahan dalam lingkungan 
bisnis seperti saat ini jarang dilakukan secara radikal dan besar-besaran. Kedua, 
bahwa perubahan yang dipicu oleh faktor internal dan eksternal muncul dalam 
berbagai bentuk dan ukuran, dan karenanya  dapat mempengaruhi semua organisasi 
di semua sektor industri. Sementara  literatur tentang perubahan organisasi terus 
tumbuh dan menyarankan berbagai bentuk pendekatan, namun sangat sedikit bukti 
empiris yang  mendukung berbagai perbedaan teori yang disarankan tersebut. 
Kontradiksi yang dirasakan oleh para praktisi tersebut diantaranya berasal dari 
sebagian teori tentang manajemen perubahan organisasi yang berpendapat bahwa 
organisasi tidak akan  efektif atau meningkat kinerjanya jika mereka terus-menerus 
berubah. Dalam hal ini, orang membutuhkan rutinitas yang stabil agar efektif dan 



mampu meningkatkan kinerja. Teori lain berpendapat  bahwa  sangat penting bagi 
organisasi untuk mengalami perubahan terus menerus. Perubahan yang terus 
menerus dapat menjadi rutinitas dalam organisasi, sehingga perubahan dapat 
dipandang  sebagai respon normal dan alami bagi kondisi internal dan lingkungan 
organisasi.  Labih membingungkan lagi karena ada sebagian teori yang menyatakan 
adanya dua jenis perubahan, yaitu perubahan yang bersifat gradual atau bertahap 
dengan perubahan yang bergelombang.  Untuk perubahan yang bersifat diskontinyu, 
sebagaian pakar mendefinisikan sebagai adanya pergeseran yang cepat dari sisi  
strategi,  struktur,  maupun  budaya  atau ketiganya sekaligus, yang dipicu oleh 
masalah internal dan eksternal organisasi yang muncul secara mendadak. Perubahan 
yang kontinyu merupakan perubahan yang berlangsung perlahan-lahan, dan  secara 
sistematis serta dapat diprediksi dengan laju yang konstan. Dalam hal ini organisasi 
dan setiap orang akan terus memantau laju perubahan dan merespon lingkungan  
internal dan eksternal dengan langkah-langkah kecil yang berkelanjutan, dan hal ini 
sering disebut sebagai perubahan kontinyu yang berlangsung gradual. Sedangkan 
perubahan kontinyu  bergelombang  ditandai oleh periode perubahan yang relatif 
konstan, namun sering  diselingi oleh terjadinya percepatan dalam laju perubahan.   

Kebanyakan literatur lebih didominasi oleh perubahan organisasi secara 
terencana, yaitu tantang perubahan apa yang diperlukan oleh suatu organisasi dan 
bagaimana menerapkan rencana perubahan itu. Perubahan terencana lebih  
mengetengahkan proses yang menghantar pada perubahan yang diinginkan. 
Pendekatan perubahan terencana   dimulai pada tahun 1946 oleh Kurt Lewin, yang 
dikenal sebagai  teoritikus, peneliti sekaligus seorang  praktisi  yang ahli dalam bidang 
perilaku interpersonal, kelompok atau tim kerja, antarkelompok atau tim kerja, dan 
hubungan masyarakat. Lewin  berpendapat  bahwa sebelum perubahan organisasi 
dan perilaku baru dapat diadopsi dengan sukses, maka perilaku, struktur, proses dan 
budaya sebelumnya harus diubah terlebih dahulu. Dalam hal ini,  perubahan yang 
sukses dapat melibatkan tiga langkah penting, yakni proses pemanasan atau 
pencairan (unfreezing), kemudian proses pengubahan (changing) dan proses 
pembekuan kembali (refreezing). Meskipun model  tiga langkah ini sering diadopsi 
sebagai kerangka umum untuk memahami proses perubahan organisasi, namun 
beberapa pakar telah mengembangkan karya Lewin ini sebagai upaya untuk 
membuatnya lebih praktis, seperti yang dilakukan oleh Bamford dan Forrester 
(2003).  Sementara Bullock dan Batten telah mengembangkan empat fase model 
perubahan terencana,  yakni fase eksplorasi, fase perencanaan, fase tindakan dan 
fase integrasi. Fase ini perlu dilalui dalam perubahan organisasi untuk mencapai 
implementasi perubahan yang berhasil.  Meskipun pendekatan perubahan terencana  
sudah lama dilansir dan dianggap sangat efektif , namun kritik terhadap pendekatan 
ini meningkat sejak awal tahun 1980-an.  Kritik pertama berpendapat, bahwa 
perubahan terencana hanya berlaku pada perubahan  skala kecil dan bertahap, dan 
pendekatan ini tidak akan berlaku bagi  situasi yang memerlukan perubahan  
transformasional yang cepat (Burnes, 2004). Kritik kedua, pendekatan yang 
terencana didasarkan pada asumsi bahwa organisasi beroperasi di bawah kondisi 



konstan dan stabil. Bahkan beberapa pakar mulai mempertanyakan relevansi 
perubahan terencana ini dikaitkan dengan tingkat percepatan perubahan organisasi 
pada lingkungan bisnis dewasa ini, dan tentunya hal ini semakin melemahkan  model 
pendekatan perubahan terencana. Dimana perubahan harus bersifat perubahan 
yang terbuka dan berkesinambungan. Kelemahan lain, bahwa  proses perubahan 
menjadi terlalu tergantung pada manajer senior, yang dalam banyak kasus tidak 
memiliki pemahaman mendalam dan komprehensif tentang konsekuensi dari 
keputusan dan tindakan mereka. Kritik ketiga,  situasi dari perubahan terencana 
sering menuntut pendekatan direktif agar siatuasi tidak berkembang menjadi situasi 
yang kritikal, dan hal ini membutuhkan pendekatan direktif yang cepat dan tidak 
mungkin lagi dilakukan dengan cara pendekatan bertahap melalu peran  konsultasi 
dan ketrlibatan personil  pada lingkup yang luas. Untuk menanggapi kritik yang 
dilancarkan terhadap  pendekatan perubahan terencana, maka dimunculkan suatu 
pemikiran bahwa perubahan harus didorong secara bottom-up ketimbang secara 
top-down.  Dengan adanya perubahan yang begitu cepat, maka tidak mungkin lagi  
bagi seorang manajer senior secara efektif dapat mengidentifikasi, merencanakan 
dan melaksanakan respon organisasi yang diperlukan. Karenanya wewenang dan 
tanggung jawab  akan perubahan organisasi perlu  semakin didelegasikan. Dengan 
kata lain, perubahan organisasi  tidak boleh dianggap sebagai rangkaian kegiatan 
dengan pola linier dalam jangka waktu tertentu, tetapi harus dianggap sebagai 
rangkaian kegiatan yang  terus menerus, yang menuntut  proses  terbuka, dan 
adanya adaptasi terhadap perubahan situasi dan kondisi. Alternatif ini penting 
terutama  dalam menanggapi perubahan dadakan yang tak terduga yang muncul dari 
kompleksitas hubungan antar banyak variabel yang berkembang dalam sebuah 
organisasi.  Hal tersebut dipicu juga oleh suasana ketidakpastian yang muncul  dari  
lingkungan organisasi eksternal dan internal, sehingga alternatif pendekatan perlu 
dikembangkan selain dari pendekatan perubahan terencana. Pada sisi yang lain, 
organisasi perlu dikembangkan menjadi sistem pembelajaran terbuka dimana 
strategi perubahan akan bergantung juga pada bagaimana organisasi memproses 
dan menginterpretasikan informasi tentang lingkungannya.  Dengan demikian 
diperlukan pemahaman mendalam tentang strategi, struktur, sistem, orang, gaya 
dan budaya organisasi  serta  bagaimana hal tersebut  dapat berfungsi dengan baik 
sebagai sumber inersia pengungkit untuk mendorong proses perubahan yang efektif . 
Begitu juga sukses suatu perubahan tidak terlalu bergantung pada rencana  dan 
proyeksi rinci,  namun lebih ditentukan oleh  pemahaman tentang kompleksitas isu  
dan mampu mengidentifikasi berbagai pilihan yang tersedia. Maka hal terpenting 
adalah kesiapan dan fasilitasi untuk berlangsungnya perubahan daripada 
memberikan pedoman rencana spesifik bagi inisiatif dan  langkah untuk perubahan 
tersebut. Bagaimanapun  tidak ada aturan universal bagi para pemimpin dalam hal 
mengelola perubahan, masalahnya adalah banyak konsep perubahan yang terlalu 
abstrak dan sulit untuk diterapkan oleh para praktisi. Beberapa pakar berupaya 
menawarkan bimbingan praktis, misalnya saran dari Luecke (2003)  yang 
menawarkan tujuh langkah dalam mengidentifikasi  persamaan dan perbedaan 



model perubahan.  Bahkan Kanter (1992) sebelumnya telah menawarkan sepuluh 
perintah bagi pelaksanaan perubahan, dan Kotter (1996) menulis delapan tahap 
transformasi organisasi yang sukses.  

Dengan demikian, banyak upaya dari para pakar dan para praktisi yang  ingin 
menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan proses perubahan organisasi, namun 
perubahan tersebut seringkali tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Dari sisi 
implementasi, terdapat empat gugus berfikir penjabaran perubahan organisasi yang 
dapat ditempuh, yakni: model perubahan teleologi (perubahan terencana) 
sebagaimana telah diungkap diatas, kemudian perubahan daur hidup ( perubahan 
dengan regulasi), perubahan dialektika (perubahan dengan konflik), dan perubahan 
evolusi (perubahan dengan kompetitif). Agen perubahan  biasanya melakukan 
penjabaran dengan menata faktor manusia dan alur proses organisasi sehingga hal 
tersebut sesuai dengan model perubahan yang dikendaki. Meskipun strategi ini 
menganjurkan untuk banyak melakukan studi kepustakaan, namun ada baiknya para 
praktisi dan para konsultan terlebih dahulu  melakukan perenungan dan merevisi 
“mental set”  mereka sendiri, agar arah perubahan berlangsung sesuai dengan 
maksud yang ingin dicapai. Disamping itu seorang agen perubahan perlu 
menjelaskan kepada tim kerja, tentang logika dan alasan untuk dilakukannya 
perubahan terencana (teleologi) misalnya. Mainstream manajemen perubahan 
umumnya memerlukan pendekatan  yang berorientasi pada pemecahan masalah. 
Dalam melakukan pemecahan masalah, agen perubahan perlu campur tangan dalam  
mengendalikan inisiatif perubahan, baik dalam  mendiagnosis maupun mengatasi 
kesulitan untuk mencegah agar proses perubahan tidak menyimpang dari yang 
seharusnya. 

Yang dimaksud dengan agen perubahan  dalam konteks ini adalah  manajer 
atau konsultan yang mengarahkan dan mengelola inisiatif perubahan. Dalam hal ini 
para pekerja atau jajaran lainnya dipandang sebagai penerima perubahan, 
sementara  peneliti akademik  diposisikan sebagai pengamat  dari luar.  Namun 
terdapat pula pandangan yang berbeda, bahwa yang dimaksud dengan"agen 
perubahan" adalah  semua tim kerja yang terlibat, karena mereka semua memiliki 
pengaruh pada proses perubahan. Mengingat selalu ada resistensi terhadap 
perubahan yang direncanakan (teleologi), maka para agen perubahan mungkin dapat 
mengadopsi model dialektika perubahan yang mentolerir konflik dan perdebatan 
secara konstruktif diantara mereka untuk menguji kembali suatu rencana. Strategi 
demikian biasanya disebut sebagai strategi reflektif,  dengan maksud untuk 
mengubah pola pikir (mental set) sebelum mengubah fenomena yang lebih konkrit, 
misalnya, perilaku, prosedur, atau struktur. Dengan kata lain, strategi reflektif adalah 
merevisi kerangka konseptual pada  seseorang agen perubahan agar mampu 
menyesuaikan diri  dengan tim kerja dan organisasi yang sedang mengalami 
perubahan. Yang lebih penting disini adalah merenungkan dan merevisi kembali 
gugus berfikir atau mental set para pelaku dan pengambil inisiatif agar sesuai dengan 
arah perubahan yang berlangsung dan dikehendaki oleh organisasi mereka. Tentu 
saja, antara  strategi refleksi dan strategi aksi sangat terkait, bagaimanapun hal 



tersebut merupakan kegiatan inti dalam proses siklus trial and error yang merupakan 
proses belajar sementara untuk menerapkan perubahan. Suatu pengalaman uji coba 
untuk memperoleh umpan balik, serta melakukan refleksi pada umpan balik 
tersebut,  memberi kesempatan untuk dilakukannya suatu rekonseptualisasi bagi 
tindakan ke masa depan. Dalam rangka tersebut disarankan tiga langkah penting 
sebelum melakukan  strategi refleksi dan strategi aksi. Pertama, berhubung proses 
perubahan  dalam organisasi cenderung kompleks, maka para agen perubahan perlu 
didorong untuk memperluas repertoar tentang kerangka konseptual mereka dalam 
mengelola perubahan organisasi. Dalam hal ini  seorang agen perubahan akan lebih 
mungkin berhasil manakala mental set mereka  mampu beradaptasi dengan 
kompleksitas proses perubahan yang berlangsung dalam organisasi mereka. Diatas 
telah disinggung terdapat empat gugus berfikir perubahan, yakni: teleologi, daur 
hidup, dialektika, dan proses evolusi, yang kesemuanya memungkinkan  untuk 
mengadopsi langkah kontinjensi dalam menerapkan model dan interaksi konsep 
perubahan sesuai dengan tuntutan  situasi dan kondisi. Kedua, membuat kerangka 
kerja untuk mendiagnosis kelemahan dari model perubahan dan menyarankan suatu 
“resep” yang dapat mengatasi atau mengurangi kelemahan. Dengan demikian, 
diperlukan beberapa panduan untuk mendiagnosis dan mengintervensi terhadap 
model proses perubahan organisasi tersebut. Panduan diperlukan, mengingat 
seorang agen perubahan yang bertindak sebagai pelaku juga adakalanya adalah 
sasaran dari perubahan itu sendiri. Ketiga, dalam hal melakukan diagnosis  harus 
termasuk juga mengenali kelemahan proses yang mungkin pernah diperbaiki namun 
terdapat kesalahan “resep” yang diberikan sehingga menciptakan masalah organisasi 
yang lebih besar. Dengan kata lain, perlu dilakukan revisi model konseptual agar  
lebih sesuai dengan situasi perubahan. Pada saat melakukan rekonseptualisasi, maka 
seorang agen perubahan harus pandai dalam mencermati arah dari  arus perubahan. 
Adanya arus yang senantiasa berubah akan menuntut keterampilan agen perubahan 
untuk dapat menggunakan pendekatan kontijensi, termasuk bagaimana dan kapan 
menanggapi kelemahan yang ada.  Kepustakaan tentang  perubahan organisasi 
berfokus pada dua pertanyaan berikut ini: (1) Bagaimana dan apa yang dihasilkan 
dari perubahan organisasi? dan (2) Bagaimana  hal yang dihasilkan dari perubahan 
itu  akan dikelola dalam suatu arah yang konstruktif dan berkelanjutan  dari waktu ke 
waktu? 

Model perubahan terencana sering dipicu oleh peluang, masalah, atau 
ancaman yang signifikan. Proses teleologi (perubahan terencana) juga sering gagal 
karena sebagian orang tidak menyadari perlunya perubahan. Biasanya ketidakpuasan 
dengan kondisi yang ada merangsang orang untuk mencari kondisi yang lebih baik, 
sehingga menuntut perlunya dilakukan perubahan. Namun ketika kebanyakan orang 
sudah merasa puas dengan perubahan, meskipun sasaran konseptualnya belum 
tercapai, orang cenderung akan mengendurkan dukungannya pada suatu perubahan.   
 Dengan demikian, sebuah hasil yang memuaskan adalah fungsi dari tingkat aspirasi 
seseorang. Jika hanya ada sedikit kesenjangan antara persepsi terhadap situasi saat 
ini  dengan  tingkat aspirasi, maka suatu gagasan perubahan hampir tidak akan diakui 



sebagai kebutuhan yang mendesak.  Dalam hal ini, tidak semua manusia  memiliki 
kemampuan dan keinginan untuk menghadapi tantangan yang kompleks,  maka 
diperlukan strategi untuk mengurangi bias kognitif, dan untuk itu diperlukan 
keterlibatan para ahli baik dalam fokus diskusi  maupun proses brainstorming untuk 
memberikan masukan dan interpretasi tentang permasalahan yang tengah 
didiskusikan. 

Model lain adalah perubahan teregulasi (daur hidup) yang menggambarkan 
proses perubahan yang kegiatannya mengikuti  urutan yang telah ditentukan 
tahapannya dari waktu ke waktu. Konsep kegiatan  model daur hidup  diatur kedalam 
rutinitas logik dan institusional. Dalam sebagian besar aplikasi  model daur hidup,  
suatu proses perubahan didasarkan pada pola rutinitas belajar di masa lalu untuk 
mengulang perubahan  dengan cara yang efisien dan efektif. Gugus perfikir daur 
hidup bukan hanya model kepatuhan pasif semata terhadap suatu perubahan, 
melainkan juga mempertimbangkan bagaimana individu dapat bersikap proaktif 
untuk beradaptasi dengan lingkungannya dengan  memanfaatkan aturan dalam 
mencapai tujuan-tujuan mereka. Jika terdapat penolakan terhadap gagasan model 
perubahan daur hidup ini, hal ini tidak berarti adanya ketidak taatan dari sebagian 
besar para pekerja, akan tetapi mungkin mereka merasakan adanya sikap 
ambivalensi yang muncul dari kompleksitas perubahan organisasional yang memiliki 
karakteristik baik positif maupun negatif. 

Adapun model dialektika dapat terjadi ketika “para oposisi” di dalam suatu 
organisasi mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi kekuatan “status 
quo” yang mapan. Suatu stabilitas perubahan akan dihasilkan melalui penyelesaian 
konflik dari arus  tesis dan arus antitesis yang menghasilkan sintesis. Artinya, suatu 
konflik merupakan mekanisme inti dari suatu perubahan dialektik. Kesalahan dalam 
memilih pendekatan akan menghasilkan resolusi konflik yang disfungsional dan 
cenderung menghambat terhadap proses perubahan dialektik dan dapat 
menyebabkan hasil “menang-kalah” yang tidak diinginkan. Untuk menjadi suatu 
kekuatan konstruktif, konflik harus diselesaikan secara efektif. Hasil studi yang telah 
dilakukan, baik pada konflik tingkat individual maupun kelompok atau tim kerja, 
menunjukkan bahwa resolusi konflik  terhadap konfrontasi konflik terbuka  lebih 
cenderung diwarnai oleh ekspresi dan debat perbedaan pendapat, yang pada 
akhirnya hanya memfasilitasi berbagai perbedaan dalam konflik. Sedangkan Gelfand, 
Leslie, dan Keller (2008) menemukan bahwa budaya konflik kolaboratif dapat 
mendorong adaptasi terhadap perubahan, dengan catatan dapat terbentuk suatu 
iklim yang kondusif, dimana setiap orang bersedia mendengarkan sudut pandang 
orang lain dengan aktif dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.  
Sebaliknya, organisasi dengan budaya  menghindari konflik (conflic avoidance) 
cenderung kurang adaptif terhadap perubahan karena kurangnya toleransi terhadap 
diskusi terbuka dan kurangnya keinginan untuk berbagi informasi, yang pada 
gilirannya  mencegah solusi yang efektif bagi suatu perbedaan pendapat. Dengan 
sendirinya proses perubahan melalui konflik dapat terhambat. Bendersky (2007) 
menemukan tiga jenis  praktek manajemen konflik dalam organisasi sebagai metode 



penyelesaian sengketa. Metode pertama, adalah "resolusi berbasis proses," yang 
melibatkan pihak ketiga dalam menentukan hasil resolusi melalui kesepakatan 
hukum, kontrak, atau standar perilaku, contohnya adalah kelembagaan arbitrase. 
Metode kedua, adalah dengan melibatkan pihak ketiga  ikut campur dalam 
perselisihan untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan bersama 
dengan tidak menyalahkan salah satu fihak yang bersengketa, contohnya adalah 
mediator atau  fasilitator. Jenis ketiga adalah "negosiasi," dimana semua upaya 
dilakukan oleh pihak yang berselisih  untuk menyelesaikan konflik sendiri, tanpa 
campur tangan pihak ketiga. Bendersky (2007) berpendapat bahwa penggunaan  
ketiga metode tersebut  secara situasional dapat dilakukan untuk mencapai 
keberhasilan dalam menyelesaikan konflik. Penggunaan “power “ adalah konsep lain 
yang merupakan bagian dari model dialektik perubahan. Dalam hal ini konflik dapat 
dinyatakan bila pihak lawan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi pihak 
yang lain atau kelompok “status quo” . Dalam hal ini konflik cenderung dianggap 
laten dan akan didiamkan oleh kelompok yang  dominan (status quo) sampai “sang 
penantang” mampu memobilisasi kekuatan yang cukup kuat untuk menekan pihak 
lain. 

Model  lain adalah proses evolusi (perubahan kompetitif) yang memanfaatkan 
perubahan evolusioner berupa  perkembangan tipikal dari suatu perubahan yang 
dicirikan oleh adanya variasi, seleksi, dan retensi. Variasi merupakan penciptaan 
bentuk baru perubahan yang muncul secara kebetulan. Seleksi adalah pilihan 
perubahan dari adanya situsasi kompetitif dalam lingkungan organisasi, atas desakan 
pelanggan atau pengambil keputusan tingkat tinggi untuk menentukan pilihan 
perubahan yang paling cocok. Retensi adalah proses pengendapan perubahan 
kedalam kekuatan dan rutinitas untuk melanggengkan dan mempertahankan bentuk 
organisasi tertentu. Model evolusi berpendapat bahwa organisasi menjalani proses 
belajar, beradaptasi, dan memperoleh variasi baru (fenotipe) pada waktu yang 
berbeda sepanjang rentang evolusi hidup organisasi. Suatu variasi baru dapat muncul  
dari inisiatif para manajer dalam persaingannya merebut sumber daya yang langka, 
sedangkan proses seleksi dapat dilakukan melalui mekanisme alokasi sumber daya 
organisasi, dan retensi adalah memanfaatkan pembelajaran dari strategi organisasi 
yang telah lama beroperasi dengan sukses.  Sejumlah variasi yang beragam  dapat 
memicu suatu inovasi dari proses yang menghasilkan sejumlah perubahan variatif. 
Sedangkan kurangnya variasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan  antara upaya 
eksplorasi dan eksploitasi dalam kegiatan organisasi. Agar menghasilkan variasi yang 
beragam, maka organisasi perlu menginvestasikan lebih banyak sumber dayanya  
untuk bidang penelitian dan pengembangan (litbang), dalam rangka mendukung 
suatu inovasi. Manajemen puncak dapat membangun nilai-nilai yang luas, dan 
pengaturan penyaringan proyek dan kriteria seleksi. Akhirnya, proses retensi 
dipengaruhi oleh penerapan kendali yang konsisten terhadap rutinitas formal dan 
menginternalisasikan budaya  dan nilai-nilai organisasi lainnya.  

Keempat model yang dibahas merupakan upaya sederhana untuk memahami 
dan mengelola perubahan organisasi. Menyandingkan ke empat model ini akan 



memberikan wawasan untuk memutuskan model perubahan mana yang  paling 
tepat dalam situasi tertentu,  serta menemukan jenis solusi terhadap masalah yang 
muncul  ketika hendak mengimplementasikan suatu konsep perubahan. Model 
pendekatan kontijensi dapat dilakukan dalam perubahan organisasi, dengan 
mempertimbangan hal sebagai berikut, yakni:  
1. Sebuah model perubahan  teleologi dapat dilakukan jika hampir semua tim kerja 
atau  kelompok  sepakat  bergerak bersama menuju tujuan organisasi. Model ini akan 
menghadapi masalah jika seluruh tim kerja tidak  mencapai konsensus tentang 
tujuan perubahan; 
2. Proses dialektika perubahan berlaku jika terdapat konflik dalam unit organisasi 
dimana pihak yang satu berhadapan dengan pihak yang  lain. Proses dialektika 
dianggap gagal jika metode  resolusi konflik berjalan disfungsional dalam mengatasi 
pembagian kekuasan secara adil yang dapat memicu konfrontasi diantara pihak yang 
bertikai; 
3. Proses daur hidup  berlaku untuk  mengelola banyak perubahan organisasi yang 
bersifat berulang dan dapat diprediksi dengan cara yang efisien dan efektif. Masalah 
dapat muncul jika mandat perubahan ditolak oleh para pekerja, sehingga  
internalisasi perubahan terancam gagal; dan 
4. Proses evolusi  berlaku bila beberapa unit dalam atau antar organisasi bersaing 
untuk memperoleh sumber daya yang langka.  Suatu proses evolusi akan gagal jika 
terjadi homogenitas dalam variasi, sumber daya yang murah dan rendahnya tingkat 
persaingan. 

 
Dengan demikian pandangan teoritik bisa saja menyesatkan dalam memahami 

seluk-beluk dan kompleksitas perubahan aktual dan memilih model beberapa 
perubahan yang diperlukan, tanpa adanya bimbingan dari agen yang sangat 
berpengalaman dan ahli. Komplikasi juga dapat muncul ketika  para agen perubahan 
memiliki pandangan yang berbeda, dan masing-masing bertahan untuk mengadopsi 
model konseptual yang berbeda bagi suatu  perubahan yang sama. Hal ini dapat 
terjadi karena adanya perbedaan individual, pengalaman, wewenang dan tanggung 
jawab. Disamping itu setiap agen  perubahan memiliki interpretasi  dan  “mental set” 
yang berbeda dalam memandang proses perubahan tertentu di mana mereka semua 
berpartisipasi. Namun terdapat beberapa pelajaran berharga untuk terbiasa 
menghadapi berbagai perspektif yang berbeda tentang konsep lintas-pemahaman. 
Tentunya perbedaan tersebut dapat menjadi hal yang positif atau negatif, tergantung 
pada motivasi dari para agen perubahan.  Semakin adanya sikap terbuka dari para 
agen  untuk ide-ide dan perspektif  perubahan yang berbeda, maka akan semakin 
besar ditemukannya konsep  lintas-pemahaman yang dapat berdampak pada hasil 
belajar yang positif. Dalam hal ini, Aubry dan Lievre (2010) memberi contoh  studi, 
tentang bagaimana mengatasi perbedaan pandangan  yang muncul selama proses 
perubahan. Kasus yang diambil oleh mereka adalah tentang ekspedisi kutub utara 
dimana terjadi penyimpangan yang  signifikan terhadap rencana awal untuk 
melakukan ekspedisi, akibat terjadinya peristiwa lingkungan yang tak terduga. 



Kejadian ini telah mendorong  anggota ekspedisi tim untuk mencari model alternatif 
perubahan dan  manuver yang diperlukan bagi proses perubahan. Tentu saja semua 
kondisi dari ekspedisi ini mengadung risiko. Ekspedisi ini dapat dilanjutkan, karena 
masing-masing orang memiliki kesadaran perseptual, keterbukaan untuk belajar, dan 
bersedia bereksperimen untuk memadukan model perubahan yang berbeda. Dalam 
hal ini masing-masing bersedia memahami logika kontekstual yang mendasari 
pilihan, kebenaran dan kinerja  dari modus tindakan yang akan diambil, dan didorong 
oleh kebutuhan untuk memperdalam perspektif  persepsi subjektif dari masing-
masing para pelaku dalam situasi tersebut. Suatu perubahan yang  belum pernah 
terjadi sebelumnya, biasanya menimbulkan stimulus yang ambigu dan tidak pasti. 
Oleh karena itu  pertemuan reflektif sering menjadi efektif dalam mengembangkan 
perubahan yang kontruktif. Mereka dapat bertukar pendapat tentang berbagai 
manuver  perubahan. Tentu saja banyak perubahan organisasi yang jauh lebih 
kompleks ketimbang  yang dapat dijelaskan oleh salah satu model  sederhana 
tentang perubahan. Kompleksitas tantangan manajerial dalam mengelola perubahan 
organisasi dapat ditingkatkan dengan  mengadopsi model konseptual yang berbeda 
tentang perubahan, sebagai contohnya, yakni: 
● Jika para agen perubahan tidak mencapai konsensus tentang cara mencapai tujuan 
perubahan, maka seorang agen perubahan yang memiliki “power” dapat mendesak 
pihak yang tidak setuju  untuk "menyelamatkan kapal yang karam." Jika  masih 
belum ada kesepakatan dan timbul gangguan dari adanya konflik, maka suatu model 
perubahan dapat digeser dari yang tadinya bersifat teleologi ke arah penerapan 
model perubahan dialektik; 
● Begitu juga pendekatan  perubahan daur hidup dapat dilakukan, jika terdapat 
resistensi terhadap perubahan teleologi yang akan diterapkan oleh pihak luar, dan 
dalam hal ini para agen tim kerja internal dapat mengimplementasikan rencananya 
sendiri berdasarkan pengalaman dari daur sebelumnya;  
● Adanya penolakan atau gangguan pada suatu model dapat  berdampak  terhadap  
model perubahan lain. Begitu juga sebaliknya, adanya ketidak lengkapan dalam salah 
satu model dapat diperbaiki dengan mengadopsi perspektif model lainnya;  
● Adanya masalah dalam penerapan model teleologi dapat pula dianggap sebagai 
bentuk tesis, yang akan memicu suatu antitesis dari model dialektik, dan pada saat 
yang sama, pada gilirannya model  dialektik akan memperkaya dan melengkapi 
model terencana (teleologi)  sehingga  proses perubahan terencana tetap bisa 
dilanjutkan; dan 
● Begitu juga sumber variasi dalam model evolusi sering  merupakan sintesis  dari 
hasil  perjuangan yang bersifat dialektik. Sebuah model pendekatan dialektik juga 
penting ketika rencana perubahan telah ditentukan dan diimplementasikan dalam 
model teleologi, sementara tantangan muncul dari pihak penentang “status quo” 
untuk mengkonsolidasikan kekuatan penekan, maka pendekatan model dialektik 
merupakan salah satu alternatif jawaban. 

 



Dengan demikian dapat dilakukan hubungan dan interaksi antar-model secara 
temporal dalam mengatasi masalah dalam menerapkan salah satu model. Empat 
model perubahan dapat dilihat tidak hanya sebagai perspektif alternatif untuk 
fenomena tunggal, melainkan juga sebagai fungsi dari rentang waktu pada 
perjalanan perubahan dalam organisasi yang kompleks. Perjalanan perubahan dapat 
digunakan melalui tahapan munculnya, dari pelaksanaan model alternatif,  difusi, 
serta penerapan  model yang berbeda memainkan peran yang dominan dalam setiap 
periode.  Dengan demikian beberapa model  diperlukan untuk mengatasi 
kompleksitas perubahan yang sedang berlangsung dalam sebuah organisasi, juga 
diperlukan adanya agen perubahan dengan mental-set  berganda (lintas 
pemahaman) yang berbeda dari setiap perubahan disertai adanya interaksi antara 
beberapa perubahan model dari waktu ke waktu. Hal ini memerlukan penelitian 
tentang saling ketergantungan dan interaksi antara berbagai model, agen, dan 
perubahan.  Akhirnya, suatu penelitian dan pembelajaran perlu terus dilakukan 
dalam mengatasi fenomena siklus perubahan, dimana berbagai model dapat direvisi 
agar sesuai dengan proses perubahan yang tengah berlangsung dalam organisasi.  

Tantangan utamanya adalah  bagaimana belajar dan mengelola proses 
perubahan dalam organisasi yang kompleks guna mencapai keseimbangan antara 
tindakan pelaksanaan perubahan dan refleksi umpan balik pada empat motor 
generator perubahan, yakni: konsensus, konflik, kompetisi, dan regulasi. Dalam hal 
ini tidak berarti bahwa para agen perubahan dan para peneliti dapat dengan mudah 
mengendalikan atau  memprediksi interaksi dari hubungan kompleksitas ini. Mereka 
tetap harus terlibat dan menjalani  proses pembelajaran  trial-and-error  dengan 
mengalami suatu siklus yang berulang sampai menemukan pelbagai formula 
tindakan yang cocok dalam menerapkan  model  perubahan, melalui  refleksi dan 
revisi terhadap  alternatif  model  perubahan organisasi bisnis.  

Sebagai refleksi dalam mengakhiri paparan diatas, maka memahami konsep 
perubahan organisasi, baik bisnis maupun publik, sangat penting dalam menjaga 
keseimbangan dan  ketahanan organisasi untuk menghadapi tantangan perubahan 
lingkungan, baik mikro maupun makro,  internal maupun eksternal, secara 
terkendali. Dengan demikian perubahan tersebut dapat dijadikan sebagai peluang 
dan kesempatan, serta bukanlah suatu  ancaman yang akan mengganggu 
keberlangsungan organisasi kita. Dalam hal ini, sudah sangat mendesak bagi seluruh 
para pengelola negeri ini untuk mengubah berbagai dampak negatif dari gejolak 
perubahan, berupa persaingan,perseteruan dan persekongkolan  menjadi suatu 
bentuk penyelesaian  konstruktif-kolaboratif,  atau mengubah  laknat menjadi 
berkah. Jayalah bangsaku. 
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