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ORGANISASI INOVATIF 
Dalam masyarakat modern dan dinamis tempat dimana suatu organisasi berada, 

pertanyaan tentang apakah perubahan organisasi perlu dilakukan menjadi tidak relevan 
lagi. Mungkin pertanyaan yang lebih relevan adalah bagaimana cara para manajer atau 
pemimpin mengatasi desakan perubahan yang tidak dapat dielakkan serta menghadang  
aktivitas kerja mereka sehari-hari dalam upaya mempertahankan organisasi agar tetap 
aktif dan mutakhir. Meskipun perubahan merupakan suatu realitas, seorang pemimpin 
tentu tidak lagi dapat membiarkan perubahan terjadi sebagaimana apa adanya 
terutama apabila ia ingin membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang dianggap efektif. 
Dengan kata lain, mereka harus pandai menyusun strategi untuk merencanakan, 
mengarahkan, dan mengendalikan perubahan. Bagaimanapun perubahan merupakan 
cara pandang dan cara hidup yang diperlukan yang  mengiringi dan terjadi disekeliling 
kita dan senantiasa menawarkan berbagai pengalaman baru bagi setiap orang.  

Organisasi dapat mencapai keseimbangan dalam struktur sosialnya jika ia dapat 
mengembangkan hubungan yang mapan dengan lingkungan, dalam hal ini para pekerja 
dapat menyesuaikan diri dengan keseimbangan yang terwujud. Sebaliknya, apabila 
timbul perubahan dalam organisasi maka para pekerja harus melakukan penyesuaian 
baru pada saat organisasi mencari keseimbangan baru, sebagai suatu siklus perubahan 
yang terus-menerus. Salah satu tugas pemimpin adalah memperhatikan  para pekerja 
yang terimbas oleh suatu perubahan, yaitu dengan memperbaiki dan menjaga 
keseimbangan kelompok serta menata dan menyesuaikan kembali pribadi-pribadi para 
pekerja yang merasa terganggu oleh terjadinya perubahan. Dalam prinsip homeostatis, 
untuk menjaga keseimbangan, suatu kelompok dapat memberikan respon yang 
dipandang terbaik apabila terjadi perubahan, setiap tekanan akan meimbulkan tekanan 
balik dari dalam kelompok. Oleh karena itu diperlukan mekanisme ketahanan “dari 
dalam”, yaitu menghimpun energi untuk memperbaiki keseimbangan apabila 
perubahan merupakan sumber ancaman. Karakteristik organisasi yang memiliki 
mekanisme memperbaiki diri sendiri ini disebut homeostatis, yaitu para pelaku di dalam 
organisasi bertindak untuk menciptakan keadaan dimana kebutuhan mereka tetap 
terpenuhi dan secara otomatis melindungi mereka dari gangguan terhadap 
keseimbangan itu.  



Rangkaian Kolom Kluster I, 2012 

 
 

Para pemimpin yang bermaksud melakukan perubahan dalam tim kerja atau 
organisasi perlu membekali dirinya dengan ketrampilan atau paling sedikit memiliki dua 
hal, yakni daya diagnosa dan kemampuan menerapkan perubahan. Yang dimaksud daya 
diagnosa adalah suatu kecakapan untuk mengajukan pertanyaan, sensasi atau kepekaan 
terhadap lingkungan organisasi, menetapkan metoda observasi dan pengumpulan data 
yang efektif serta menyusun cara mengolah dan menafsirkan data.  

Dalam melakukan diagnosa, para pemimpin perlu mengetahui tentang apa yang 
aktual sedang terjadi sekarang, apa yang mungkin sedang terjadi, apa perubahan yang 
diinginkan oleh organisasi agar terjadi secara ideal, serta apa saja kendala yang 
menghambat gerak-laju dari keadaan aktual ke ideal. Untuk menerapkan perubahan 
para pemimpin harus mampu menerjemahkan data diagnosa kedalam tujuan dan 
rencana, strategi dan prosedur perubahan. Pertanyaan yang perlu diajukan dalam 
perubahan ini adalah, bagaimana melakukan perubahan dalam tim kerja atau organisasi 
serta bagaimana setiap individu sebagai komponen organisasi dapat menerima 
perubahan. Disamping itu, apa saja yang mendukung dan menghambat perubahan 
dalam lingkungan. Ketika kita melakukan diagnosa paling tidak ada tiga langkah yang 
harus dilakukan, pertama, mengidentifikasi sudut pandang, kedua, mengidentifikasi 
masalah, dan ketiga, melakukan analisis. Sebelum melakukan upaya diagnosa dalam 
organisasi, perlu ada kejelasan dari sudut pandang mana situasi akan diamati, apakah 
dari sudut pandang kita sendiri, atasan kita, rekan kerja kita, konsultan dari luar 
organisasi, atau sudut pandang lain. Idealnya sedapat mungkin kita mengkaji seluruh 
situasi dari sudut pandang banyak pihak yang  akan terkena oleh dampak perubahan itu. 
Meskipun adakalanya realitas menghambat perspektif luas seperti itu, sehingga perlu 
dipahami benar kerangka acuan yang kita pergunakan dari sejak awal. Melalui 
identifikasi masalah, adalah sejauh mana kita dapat mendeteksi kesenjangan antara apa 
yang sesungguhnya terjadi dan apa yang diinginkan untuk terjadi. Sebagaimana 
diketahui suatu perubahan dilakukan untuk memperkecil kesenjangan antara kenyataan 
(aktual) dengan apa yang diinginkan (ideal). Boleh jadi setelah dilakukan diagnosa, 
disadari bahwa keinginan kita selama ini tidak realistis yang karenanya perlu 
disepadankan dengan hal-hal yang sesungguhnya terjadi. 

 Melalui analisis, apabila kesenjangan dapat diidentifikasi maka tujuan analisis 
adalah menentukan ihwal mengapa suatu masalah timbul. Tentu saja pemisahan antara 
identifikasi dan analisis masalah tidak selalu jelas, karena mengidentifikasi bidang-
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bidang kesenjangan seringkali merupakan pekerjaan menganalisis. Apabila kesenjangan 
telah dapat diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan variabel kausal 
atau variabel bebas yang dapat diubah oleh para pemimpin, apakah gaya kepemimpinan 
atau gaya manajemen, struktur organisasi, visi dan misi ataupun tujuan organisasi serta 
aspek lainnya.  

Dalam menerapkan perubahan, perlu diidentifikasi alternatif pemecahan dan 
strategi penerapan yang tepat untuk mengurangi kesenjangan. Disamping itu perlu 
mengantisipasi konsekuensi yang akan muncul dari penerapan masing-masing strategi 
alternatif, yang pada akhirnya perlu memilih strategi spesifik yang cocok untuk 
diterapkan, berbarengan dengan penentuan alternatif pemecahan masalah. Sebelum 
kita menerapkan suatu strategi perubahan perlu juga ditentukan hal-hal apa saja yang 
perlu kita miliki (sebagai faktor pendukung) untuk melakukan upaya perubahan dan hal-
hal apa yang merintanginya (sebagai faktor penghambat). Berdasarkan pengalaman, 
bahwa apabila pemimpin mulai menerapkan strategi perubahan tanpa melakukan 
langkah analisis terlebih dahulu, mereka dapat dihadapkan pada berbagai kesukaran 
tanpa mengetahui apa penyebabnya. Untuk memanfaatkan teknik analisis dalam 
menyusun strategi perubahan, ada beberapa pedoman yang dapat dipergunakan. 
Pertama, apabila kekuatan dan frekuensi faktor pendukung jauh melebihi bobot faktor 
penghambat dalam situasi perubahan, maka pemimpin dapat bergerak lebih jauh 
mengatasi faktor penghambat untuk mendorong terjadinya perubahan yang 
dikehendaki. Kedua, apabila terjadi keadaan sebaliknya dimana faktor penghambat jauh 
lebih kuat dari pada faktor pendukung. maka pemimpin akan dihadapkan kepada 
beberapa pilihan, yaitu menghentikan upaya perubahan dengan menyadari akan 
kesukarannya jika hal tersebut dipaksakan, atau mengubah setiap faktor penghambat 
satu demi satu menjadi faktor pendukung dengan tetap mempertahankan kekuatan 
faktor-faktor pendukung. Ketiga, apabila faktor pendukung dan faktor penghambat 
memiliki kekuatan yang sama, para pemimpin dapat lebih memperkuat faktor 
pendukung, sekaligus pada saat yang sama mengubah atau memperkecil kekuatan, baik 
sebagian atau seluruh faktor penghambat. Khusus dalam upaya mengubah faktor 
perilaku manusia dalam organisasi, terdapat gradasi tingkat kesulitan untuk melakukan 
perubahan. Apabila perilaku individual cukup sulit untuk diubah, maka akan jauh lebih 
sulit apabila kita berupaya hendak mengubah perilaku suatu tim kerja atau organisasi.  
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Terhadap perubahan perilaku manusia ini kita dapat membaginya kedalam 
empat tingkat perubahan, yaitu perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan 
perilaku individual dan perubahan prestasi tim kerja atau organisasi. Perubahan 
pengetahuan sebagai aspek kognitif mungkin lebih mudah dilakukan, cukup dengan 
meminta membaca buku, artikel, atau kolom ataupun dengan mendengar ceramah dari 
para pakar yang mereka percayai. Adapun struktur sikap berbeda dengan struktur 
pengetahuan, dimana dalam struktur sikap telah melibatkan evaluasi emosional dari 
individu untuk memberikan penilaian positif atau negatif yang stereotipe terhadap 
suatu hal. Bertambahnya kedalaman emosi seringkali lebih menyulitkan untuk 
melakukan perubahan sikap dibandingkan dengan mengubah pengetahuan seseorang, 
disebabkan telah terbentuknya predisposisi rasa suka dan tidak suka terhadap sesuatu 
hal. Begitu pula untuk mengubah perilaku seseorang akan memerlukan tingkat 
kesukaran dan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan apabila kita mengubah sikap 
dan pengetahuan seseorang. Jika perilaku individual sulit untuk diubah, maka upaya 
akan jauh lebih sulit apabila perubahan hendak dilakukan terhadap perilaku tim kerja 
atau organisasi. Mengubah gaya kepemimpinan satu atau dua orang manajer atasan 
mungkin akan berjalan efektif, namun ambisi mengubah partisipasi manajer bawahan 
secara drastis merupakan proses yang dapat menyita banyak waktu. Dalam hal ini kita 
perlu menyadari bahwa pada dasarnya kita tengah mengubah kebiasaan, adat istiadat, 
dan tradisi yang telah berkembang sekian lama. 

Namun demikian dengan menyadari hal tersebut, perubahan tetap bisa dilakukan 
dengan mengkaji dua daur perubahan yang berbeda. Pertama, daur perubahan 
partisipatif, dengan asumsi apabila telah tersedia pengetahuan yang kondusif dari tim 
kerja atau organisasi untuk menerima perubahan, maka sikap dan sinerjitas positif dapat 
diarahkan terhadap perubahan yang diinginkan. Strategi yang efektif adalah dengan 
melibatkan setiap individu, tim kerja atau organisasi secara langsung dalam upaya 
membantu atau memilih dan melembagakan metoda-metoda baru dalam rangka 
mencapai tujuan yang diinginkan dan  ikut serta dalam memecahkan permasalahan. 
Strategi lain yang efekif adalah mengidentifikasi beberapa pemimpin informal dan 
formal yang memiliki pengaruh di dalam tim kerja atau organisasi yang mudah 
memperoleh dukungan dari bawahan untuk terlaksananya perubahan yang diinginkan. 
Dengan demikian daur perubahan partisipatif biasanya mengikuti alur yang dimulai dari 
perubahan pengetahuan, sikap, perilaku individual, tim kerja atau organisasi. Yang 
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kedua adalah daur perubahan direktif, yang mana daur perubahan ini dimulai dengan 
perubahan yang dilakukan terhadap organisasi secara keseluruhan oleh kekuatan atau 
faktor eksternal, seperti otoritas kekuasaan pemimpin yang lebih tinggi, kekuatan 
tuntutan masyarakat dan peraturan perundang-undangan baru. Proses perubahan 
seperti ini cenderung berlangsung melalui saling pengaruh antara jaringan interaksi 
pada tingkat individual. Hubungan dan pola perilaku ini menciptakan pengetahuan baru 
yang membentuk predisposisi sikap untuk mendukung atau resistensi terhadap 
perubahan tersebut. Daur perubahan yang berlangsung dalam konteks ini berjalan 
sebaliknya dari perubahan partisipatif, disebabkan karena adanya kewenangan otoritas 
kekuasaan, maka sentuhan perubahan dapat dimulai dari perilaku organisasi atau tim 
kerja, individual, sikap,  dan pengetahuan. 

Tentu saja tidak ada strategi terbaik untuk menerapkan suatu perubahan, yang 
terpenting adalah bagaimana kita dapat mengadaptasikan strategi dengan tuntutan 
masing-masing. Daur perubahan pertisipatif bukanlah perubahan yang lebih baik dari 
daur perubahan direktif dan begitu juga sebaliknya. Strategi yang tepat bergantung 
kepada situasi atau kondisi dimana masing-masing strategi memilki kelebihan dan 
kelemahan tersendiri. Daur perubahan partisipatif lebih sesuai diterapkan terhadap para 
pekerja atau tim kerja yang termotivasi untuk berprestasi, bersedia mencari wewenang 
dan tanggung jawab lebih besar, serta memiliki kemampuan dan pengalaman yang 
cukup untuk mengembangkan cara-cara baru dalam melaksanakan tugas. Apabila 
perubahan dimulai maka pekerja tipe ini jauh lebih mampu untuk memikul wewenang 
dan tanggung jawab dalam melaksanakan perubahan yang diinginkan, mereka mampu 
memotivasi diri sendiri dan aktif berkonsultasi dalam keseluruhan proses perubahan 
tersebut. 

 Adapun perubahan direktif mungkin akan lebih tepat dan produktif apabila 
diterapkan terhadap para pekerja atau tim kerja yang kurang ambisius, yaitu mereka 
yang selalu bergantung kepada orang lain dan menghindari wewenang dan tanggung 
jawab baru, kecuali apabila mereka terpaksa melakukannya. Para pekerja tipe ini 
mungkin lebih menyukai instruksi atau arahan serta komando dari pemimpin mereka 
disebabkan mereka belum cukup berpengalaman dalam pengambilan keputusan yang 
diperlukan. Sekali lagi perlu diingatkan bahwa dalam hal ini diagnosa sangatlah penting. 
Strategi perubahan partisipatif tidak dapat diterapkan terhadap para pekerja yang tidak 
pernah diberikan kesempatan memikul suatu wewenang dan tanggung jawab, dan 
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sudah terbiasa dengan arahan dari atasan. Demikan juga sebaliknya suatu tugas tidak 
dapat dipaksakan terhadap para pekerja yang telah siap dan bersedia melakukan 
perubahan dan memikul wewenang dan tanggung jawab. Daur perubahan partisipatif 
cenderung efektif jika diterapkan oleh para pemimpin yang memiliki kuasa pribadi, yaitu 
mereka yang memiliki basis kuasa prestasi, informasi dan keahlian. Sedangkan daur 
perubahan direktif memerlukan seorang pemimpin dengan kuasa posisi yang signifikan 
dengan basis kuasa paksaan, koneksi, ganjaran dan legitimasi. Dalam hal ini apabila 
pemimpin ingin melakukan perubahan yang otokratis, maka harus memperoleh 
dukungan yang kuat dan legitim dari atasan dan sumber kuasa lainnya. Perubahan 
melalui daur partisipatif lebih bermanfaat apabila ide perubahan diterima secara 
menyeluruh, maka hal itu cenderung akan bertahan dalam waktu yang lama, mengingat 
semua pekerja telah dilibatkan dalam perencanaan perubahan sehingga mereka harus 
berwenang dan bertanggung jawab untuk mempertahankannya. 

 Kelemahan strategi partisipatif adalah cenderung lamban dan evolusioner untuk 
terjadinya perubahan yang signifikan. Sebaliknya melalui strategi perubahan direktif, 
dengan menggunakan kekuasaan, perubahan dapat berlangsung cepat namun hanya 
dapat dipertahankan selama pemimpin yang berkuasa memiliki kuasa posisi untuk 
membuat perubahan itu tetap tegak. Dalam kasus ekstrim, strategi ini cenderung rawan, 
karena sering mengakibatkan sikap apatis, permusuhan, dan perilaku merusak untuk 
menjatuhkan seorang pemimpin yang tidak disukai. Dengan demikian, menggabungkan 
kedua strategi tersebut secara tepat akan menghasilkan tingkat perubahan yang 
diinginkan sesuai dengan tujuan perubahan organisasi. Pada akhirnya, kita perlu 
menghilangkan rintangan-rintangan yang resisten terhadap suatu perubahan, dan 
membuka ruang organisasi kita terhadap kreativitas individu. Hanya dengan melakukan 
itu semua, yang memungkinkan kita mengubah suatu organisasi menjadi inovatif. 
Organisasi inovatif yang kita impikan baru dapat terwujud, jika adanya kemauan keras 
dari semua kalangan stakeholder, baik internal dan eksternal, yang aktif maupun pasif. 
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