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MANAJEMEN PERUBAHAN (CHANGE MANAGEMENT).

Salah satu topik yang saat ini menjadi pembicaraan hangat dalam teori dan 
pendekatan manajemen adalah “Change Management” atau Manajemen Perubahan.
Pendekatan manajemen perubahan dinilai sesuai dengan situasi saat ini yakni terjadi 
perubahan yang sangat cepat dalam segala aspek kehidupan termasuk aspek 
manajemen pada sisi lain manajemen perubahan juga diyakini dapat meningkatkan 
produktivitas.

Arti Perubahan dan Manajemen Perubahan.

Perubahan atau change bisa didefinisikan sebagai “jendela yang mendatangi 
Anda dan yang memberikan jalan kepada masa depan Anda”. Masa depan tersebut akan 
Anda datangi dengan apa yang anda miliki dan persiapkan, atau justru masa depan 
tersebut akan mendatangi Anda dengan berbagai bentuk dan kemungkinan yang diluar 
dugaan Anda. Bukankah sudah banyak terjadi peristiwa yang sebelumnya tidak pernah 
Anda duga, bukan? Apabila Anda menyadari bahwa hal tersebut pernah terjadi pada
Anda, bukankah hal yang sama akan juga terjadi pada organisasi atau perusahaan 
Anda?

Jika kita mengamati berbagai hal sekitar kita, khususnya untuk konteks 
organisasi bisnis, maka dapat diidentifikasikan beberapa perubahan yang telah terjadi 
di dunia bisnis, di antaranya adalah:

1. Daur hidup produk menjadi lebih singkat akibat tingkat kompetisi yang begitu 
tinggi.

2. Berubahnya lingkungan dunia bisnis secara cepat yang dulu barangkali hanya 
mencakup lingkup lokal, kini global, dari yang dulu persaingan hanya bersifat 
lokal, kini persaingan bersifat global, dan seterusnya. Sebuah pepatah asing: “It 
is not the big that eats the small, but the fast that eats the slow..” Bukan si Besar 
yang memakan si Kecil, tetapi si Cepat akan makan si Lambat. Pepatah ini 
menunjukkan betapa perubahan terjadi begitu cepatnya.

3. Globalisasi di berbagai kegiatan ekonomi dunia, teknologi dan termasuk juga 
inovasi.

4. Perubahan paradigma bisnis berubah dari paradigma bisnis berbasis produk 
(product or supply-driven company). Menjadi paradigma bisnis berbasis 
pelanggan (customer-driven company).

Dalam menghadapi perubahan, Anda bisa memilih untuk menjalankan cara 
Anda dalam manajemen bisnis, termasuk juga unutk melawan perubahan yang Anda 
hadapi. Anda mungkin dapat memperlambat dampak perubahan bagi perusahaan 
Anda, tetapi Anda tidak akan pernah dapat menghentikan perubahan tersebut. Satu-
satunya jalan agar Anda bisa bertahan menghadapi perubahan adalah dengan cara 
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menempatkan perubahan sebagai teman, yang memberikan Anda peluang untuk 
tumbuh dan berkembang. Dengan demikian Manajemen Perubahan (Change 
Management) adalah manajemen perusahaan yang dilakukan sebagai pola dalam 
menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis dewasa ini.

Berbagai perubahan di dunia paling tidak dapat dikategorikan menjadi dua jenis 
yaitu perubahan yang bersufat berfluktuatif dan tidak menentu (volatile) dan 
perubahan yang bersifat chaotic atau mengejutkan dan tidak dapat diprediksi. Agar 
perusahaan mampu menghadapi perubahan ini salah jalan yang perlu dilakukan adalah 
bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat dibaca kecenderungannya (trend)
untuk kemudian diminimumkan risikonya dan mengubah risiko menjadi peluang untuk 
melakukan perubahan.  Berpangkal dari kondisi inilah ide Manajemen Perubahan 
diperkenalkan.

ENAM LANGKAH DALAM MANAJEMEN PERUBAHAN.

Terdapat enam langkah yang perlu dilakukan dalam mempraktekkan Manajemen 
Perubahan yaitu: envisioning, activating, supporting, installing, ensuring, dan 
recognizing. 

                                                          Envisioning

     Recognizing                      Activating

              Ensuring                                                                                  Supporting

      Installing

Gambar 1: Enam Langkah dalam Change Manajemen
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Envisioning, merupakan langkah pertama di mana manajer memberikan inspirasi 
dan ide mengenai perubahan kepada staf manajemen di perusahaan. Termasuk di 
dalamnya mengenai dampak perubahan terhadap masa depan perusahaan dan 
pentingnya perusahaan untuk berubah.

Activating, Proses sosialisasi dari inspirasi dan ide mengenai perubahan yang harus 
dilakukan kepada seluruh bagian dalam organisasi sehingga seluruh anggota organisasi 
perusahaan menyadari penuh perlunya perubahan dilakukan untuk memastikan masa 
depan perusahaan.

Supporting, melakukan identifikasi akan berbagai sumber daya yang diperlukan 
untuk perubahan yang akan dilakukan dalam manajemen perusahaan. Sumber daya ini 
dapat berupa sumber daya fisik, sumber daya manusia, ataupun metode mutakhir 
untuk melakukan perubahan. Dalam melakukan identifikasi  ini pastikan bahwa seluruh 
bagian dalam organisasi semaksimal mungkin dilibatkan.

Installing, setelah ide dan rencana perubahan diidentifikasika, maka langkah 
berikutnya adalah  pengambilan keputusan mengenai perubahan yang akan dilakukan 
untuk kemudian disosialisasikan untuk dijalankan di seluruh bagian perusahaan.

Ensuring, setelah rencana disosialisasikan kepada seluruh bagian perusahaan, 
langkah berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan ataua rencana berjalan 
dengan lancar.

Recognizing, langkah terakhir dari Manajemen Perubahan adalah melakukan 
identifikasi atas segala hal yang elum dilakukan dan menentukan apa saja yang belum 
tercapai oleh perusahaan sehubungan dengan perubahan yang terjadi.

Berdasar Gambar 1, garis yang menghubungkan dari satu langkah ke langkah 
berikutnya tidak hanya bersifat sequence atau berkesinambungan (warna biru), 
namun terhubung juga ke seluruh bagian dari setiap langkahnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa salah satu kunci dalam penerapan manajemen perubahan dalah adanya 
fleksibilitas dalam proses  manajerialnya. Hal ini terkait dengan sifat adaptabilitas dan 
dinamis yang tinggi  harus dilakukan dalam manajemen perubahan yang diharapkan 
mampu mengimbangi setiap terjadinya perubahan secara cepat dan dinamis.

PRINSIP TAO DALAM MANAJEMEN PERUBAHAN.

Selain enam langkah yang telah diuraikan, prinsip TAO juga memberikan filosofi 
mengenai perlunya manajemen perubahan. Prinsip TAO yang berasal dari negara China 
terbagi dua yaitu dari sisi YIN (sisi pasif atau penerimaan) dan dari sisi YANG (sisi aktif 
atau sisi agresif).
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Sisi YIN dalam Manajemen Perubahan .

Berdasarkan sifat YIN yang berarti pasif, maka prinsip dasar YIN dalam manajemen 
perubahan adalah kemampuan perusahaan untuk menerima terjadinyanya perubahan 
melalui proses adaptasi, sehingga perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk 
beradaptasi (adaptation to change). Beberapa kunci agar perusahann dapat melakukan 
adaptasi terhadap perubahan adalah mendengarkan secara efektif berbagai masukan 
perubahan, melakukan antisipasi terhadap perubahan dan membangun organisasi yang 
mampu beradaptasi.

Sisi YANG dalam Manajemen Perubahan.

Berdasarkan sifat YANG yang berarti aktif dan agresif, maka prinsip dasar YANG dalam 
manajemen perubahan adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan perubahan 
(creating the Change) sehingga perusahaan tidak menjadi objek dari perubahan, akan 
tetapi menjadi pelaku atau subjek dalam perubahan. Mereka yang menjadi subjek 
dalam perubahan  akan mengendalikan perubahan, sedangkan yang menjadi objek akan 
dikendalikan oleh perubahan. Beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh perusahaan agar 
dapat melakukan perubahan adalah berpikir diluar kebiasaan (thinking outside the box) 
mempengaruhi orang-orang mengenai perubahan, membangun pola kepemimpinan 
yang berbasis entrepreneurship, dan melakukan perubahan yang radikal.

Perubahan kadangkala datang secara radikal dan tiba-tiba bahkan mengejutkan. 
Oleh karena itu perusahaan yang ingin beradaptasi dengan perubahan perlu memiliki 
sifat yang kurang lebih sama dengan sifat dari perubahan yang terjadi tersebut.

STRATEGI DALAM MELAKUKAN MANAJEMEN PERUBAHAN.

Terdapat beberapa strategi yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan 
manajemen perubahan, diantaranya adalah:

1. Perusahaan perlu berbeda dengan perusahaan lainnya. Lakukan diferensiasi 
jika itu memang akan membantu Anda dalam menghadapi perubahan.

2. Lakukan perubahan secara radikal dalam menjalankan bisnis.
3. Ubah pola manajemen yang bersifat hierarkis menjadi pola manajemen yang 

lebih menghargai dan mengakomodasi kualifikasi dan kemampuan seseorang 
yang potensial dari perusahaan Anda, di level manajemen mana pun ia 
berada.

4. Susun model manajemen perubahan yang baru yang melakukan perubahan 
paradigma ke arah manajemen perubahan, membangun kepercayaan, 
menghilangkan ketakutan akan kegagalan sehingga seluruh orang akan 
bekerja secara produktif dan berjiwa entrepreneur, serta lakukan kerja sama 
yang produktif dengan berbagai pihak.
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Beberapa kendala dala menjalankan Manajemen Perubahan.

Sekalipun Manajemen Perubahan membantu perusahaan untuk melakukan 
aktivitas perusahaan dengan berorientasi kepada perubahan, pada praktiknya, terdapat 
beberapa kendala dalam menjalankan Manajemen Perubahan ini. Kendala-kendala 
tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu Kendala dari Faktor Manusia dan 
Kendala dari Faktor Organisasi.

Kendala dari Faktor Manusia.

Beberapa faktor yang terkait dengan sumber daya manusia menjadi kendala besar 
dalam menjalankan manajemen perubahan ini. Diantara kendala tersebut adalah 
lemahnya atau tidak adanya kepemimpinan yang mampu membawa seluruh anggota 
kepada perubahan atau juga karena krisis kepemimpinan dalam perusahaan di mana 
pimpinan perusahan tidak begitu didengar oleh bawahan. Selain faktor kepemimpinan, 
faktor manajer juga menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan manajemen 
perubahan. Umumnya para manajer menganggap bahwa dirinya pintar dan mampu 
melakukan kontrol atas berbagai perubahan. Pada kenyataannya kendala dari para 
manajer ini merupakan salah satu kendala terbesar dalam implementasi manajemen 
perubahan. Selain faktor manajer, faktor psikologis dari anggota organisasi atau 
perusahaan yang merasa “tidak dilibatkan” juga dapat menjadi faktor penghambat 
berjalannya manajemen perubahan secara efektif. 

Kendala dari Faktor Organisasi.

Struktur organisasi yang sangat hierarkis dan birokratis yang kaku menjadi salah satu 
kendala utama dari faktor organisasi dalam implementasi manajemen perubahan. 
Selain itu faktor psikologis “merasa puas” juga akan menghambat perusahaan terutama 
perusahaan besar yang telah sukses untuk melakukan manajemen perubahan.

Sumber: Ernie & Kurniawan, 2010, Pengantar Manajemen p 276 – 284.

Masalah dalam Perubahan

Tidak banyak orang yang suka akan perubahan, namun walau begitu perubahan 
tidak bisa dihindarkan. Harus dihadapi. Karena hakikatnya memang seperti itu maka 
diperlukan satu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan 
tersebut mengarah pada titik positif.

Banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang 
paling sering dan menonjol adalah “penolakan atas perubahan itu sendiri”. Istilah yang 
sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan (resistance to change). 
Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif karena justru karena adanya penolakan 
tersebut maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. 

    Penolakan atas perubahan tidak selalu muncul dipermukaan dalam bentuk yang 
standar. Penolakan bisa jelas kelihatan (eksplisit) dan segera, misalnya mengajukan 
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protes, mengancam mogok, demonstrasi, dan sejenisnya; atau bisa juga tersirat 
(implisit), dan lambat laun, misalnya loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja 
menurun, kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain sebagainya.

Untuk keperluan analitis, dapat dikategorikan sumber penolakan atas perubahan, 
yaitu penolakan yang dilakukan oleh individual dan yang dilakukan oleh kelompok atau 
organisasional.

a. Penolakan individual
Karena persoalan kepribadian, persepsi, dan kebutuhan, maka individu punya potensi 
sebagai sumber penolakan atas perubahan. Penolakan individual dapat terjadi karena 
hal-hal dibawah ini :
1. Kebiasaan. Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang kita tampilkan secara 

berulang-ulang sepanjang hidup kita. Kita lakukan itu, karena kita merasa nyaman, 
menyenangkan. Bangun pukul 5 pagi, ke kantor pukul 7, bekerja, dan pulang pukul 4 
sore. Istirahat, nonton TV, dan tidur pukul 10 malam. Begitu terus kita lakukan 
sehingga terbentuk satu pola kehidupan sehari-hari. Jika perubahan berpengaruh 
besar terhadap pola kehidupan tadi maka muncul mekanisme diri, yaitu penolakan. 

2. Rasa aman. Jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa aman, dan kita memiliki 
kebutuhan akan rasa aman relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun 
besar. Mengubah cara kerja padat karya ke padat modal memunculkan rasa tidak 
aman bagi para pegawai.

3. Faktor ekonomi. Faktor lain sebagai sumber penolakan atas perubahan adalah soal 
menurun-nya pendapatan. Pegawai menolak konsep 5 hari kerja karena akan 
kehilangan upah lembur. 

4. Takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Sebagian besar perubahan tidak mudah 
diprediksi hasilnya. Oleh karena itu muncul ketidak pastian dan keraguraguan. Kalau 
kondisi sekarang sudah pasti dan kondisi nanti setelah perubahan belum pasti, maka 
orang akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak perubahan. 

5. Persepsi. Persepsi cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang
ini mempengaruhi sikap. Pada awalnya program keluarga berencana banyak ditolak 
oleh masyarakat, karena banyak yang memandang program ini bertentangan dengan 
ajaran agama, sehingga menimbulkan sikap negatif.

b. Penolakan Organisasional
Organisasi, pada hakekatnya memang konservatif. Secara aktif mereka menolak 
perubahan. Misalnya saja, organisasi pendidikan yang mengenal-kan doktrin 
keterbukaan dalam menghadapi tantangan ternyata merupakan lembaga yang paling 
sulit berubah. Sistem pendidikan yang sekarang berjalan di sekolah-sekolah hampir 
dipastikan relatif sama dengan apa yang terjadi dua puluh lima tahun yang lalu, atau 
bahkan lebih. Begitu pula sebagian besar organisasi bisnis. Terdapat enam sumber 
penolakan atas perubahan yaitu:
1. Inersia struktural. Artinya penolakan yang terstrukur. Organisasi, lengkap dengan 

tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya menghasil-
kan stabilitas. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas 
terganggu. 

2. Fokus perubahan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin 
terjadi hanya difokuskan pada satu bagian saja karena organisasi merupakan suatu 
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sistem. Jika satu bagian dubah maka bagian lain pun terpengaruh olehnya. Jika 
manajemen mengubah proses kerja dengan teknologi baru tanpa mengubah struktur 
organisasinya, maka perubahan sulit berjalan lancar.

3. Inersia kelompok kerja. Walau ketika individu mau mengubah perilakunya, norma 
kelompok punya potensi untuk menghalanginya. Sebagai anggota serikat pekerja, 
walau sebagai pribadi kita setuju atas suatu perubahan, namun jika perubahan itu 
tidak sesuai dengan norma serikat kerja, maka dukungan individual menjadi lemah.

4. Ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional bisa mengancam 
keakhlian kelompok kerja tertentu. Misalnya, penggunaan komputer untuk 
merancang suatu desain, mengancam kedudukan para juru gambar. 

5. Ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan. Mengintroduksi 
sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali bisa dipandang sebagai 
ancaman kewenangan para penyelia dan manajer tingkat menengah.

6. Ancaman terhadap alokasi sumberdaya. Kelompok-kelompok dalam organisasi 
yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat 
perubahan organisasi sebagai ancaman bagi mereka. Apakah perubahan akan 
mengurangi anggaran atau pegawai kelompok kerjanya?.

Strategi Mengatasi Penolakan
Coch dan French Jr. mengusulkan ada enam taktik yang bisa dipakai untuk 

mengatasi resistensi perubahan yaitu:
1.     Pendidikan dan Komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar 

belakang, tujuan, akibat, dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. 
Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk. Ceramah, diskusi, laporan, 
presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya.

2.     Partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan hanya 
bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang 
mengambil keputusan

3.     Memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan 
konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan-pelatihan. Memang memakan waktu, 
namun akan mengurangi tingkat penolakan.

4.     Negosiasi. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan 
pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang 
menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Misalnya dengan serikat pekerja. 
Tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka

5.     Manipulasi dan Kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang 
sesungguhnya. Misalnya memlintir (twisting) fakta agar tampak lebih menarik, 
tidak mengutarakan hal yang negatif, sebarkan rumor, dan lain sebagainya. 
Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan 
penentang perubahan dalam mengambil keputusan.

6.     Paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan 
hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan.

Sumber: http://taufiknurohman25.blogspot.com/2011/03/manajemen-perubahan-
dalam-sebuah.html di akses 16 Maret 2015


