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PERUBAHAN

Adalah proses dimana terjadi perubahan 
struktur dan fungsi suatu sistem 
(organisasi)

Kegiatan baru Perubahan struktur dan fungsi

Perubahan nilai dan norma Perubahan organisasi

(organisasi)

Perubahan budaya organisasi



BENTUK STRATEGI 

PERUBAHAN ORGANISASI

I. PRO AKTIF = Perubahan organisasi yang mendahului 
perubahan lingkungan

Perubahan Organisasi Lingkungan

II. INTER AKTIF = Perubahan organisasi sesudah adanya 
perubahan lingkungan

Lingkungan Perubahan Organisasi

III. ADAPTIF = Perubahan organisasi bersamaan atau 
menyesuaikan dengan perubahan lingkungan

Perubahan Organisasi Lingkungan



MODEL PERUBAHAN ORGANISASI

PROSES PERUBAHAN TAKTIK IMPLEMENTASI

-Mencairkan

-Bergerak

-Membekukan kembali

-Intervensi

-Partisipasi

-Persuasi

-Pemberitahuan

Kekuatan yg memprakarsai perubahan

Agen Perubahan

Apa yg harus dirubah? Struktur? Teknologi? Proses Organisasi?

Perubahan

Keefektifan Organisasi
Tahap 6: Umpan Balik

Tahap 1: Determinan

Tahap 2: Pemrakarsa Organisasi

Tahap 3: Strategi Intervensi

Tahap 4: Pelaksanaan

Tahap 5: Hasil



PILIHAN PERUBAHAN

STRUKTUR TEKNOLOGI SETTING FISIK ORANG

TUJUAN ORGANISASI



KATEGORISASI 

PERUBAHAN

1. Perubahan karena perkembangan 

(Developmental Change)

2. Perubahan secara tiba-tiba (Accidental 

Change)

3. Perubahan Terencana (Planned Change)

Keterangan:

Ad 1 dan 2 sebagai bentuk perubahan yang tidak direncanakan 

(Un-Planned Change), bukan atas kesadaran kolektif, tetapi 

karena tekanan dan paksaan



PROSES PERUBAHAN (ORGANISASI)

VI.Titik Kejenuhan
(Optimalisasi)

V. Penerimaan/
Kematangan Ide

(Adopsi)

WAKTU  III.Perubahan-2 yg terjadi     IV.Penolakan 
ide

(Time) dlm org (konsekuensi) (Decline)

II. Proses ide-2 baru dikomunikasikan 
kepada partisipan (Difusi)

I. Proses ide-2 baru diciptakan dan 
dikembangkan (Invensi)

GERAK
(Motion)



KOMITMEN TERHADAP 
PERUBAHAN DILANJUTKAN 
DENGAN PENGEMBANGAN 

ORGANISASI



PENGEMBANGAN ORGANISASI
(ORGANIZATION DEVELOPMENT)

Suatu usaha jangka panjang yang di dukung oleh 
pimpinan tinggi untuk memperbaiki proses-proses 
pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, 
terutama melalui diagnosa dan pengelolaan budaya 
organisasi secara kolaborasi dan lebih efektif dengan 
penekanan khusus pada tim kerja yang formal, tim 
sementara dan antar kelompok kebudayaan dengan 
bantuan konsultan, fasilitator dan dengan penggunaan 
teori serta teknologi dari ilmu perilaku terapan, 
termasuk penelitian tindakan (action research)



 PO : proses yang terencana, dimanajemeni dan 

secara sistematis untuk merubah kultur, sistem 

dan perilaku organisasi, guna meningkatkan 

efektifitas organisasi dalam memecahkan 

masalah dan pencapaian sasaran ( Lippitt)



PENGEMBANGAN ORGANISASI

 Sebagai usaha perubahan berencana (planned change)

 Dikendalikan dan dipimpin oleh top manajemen

 Tujuannya untuk meningkatkan keefektifan kerja dan kesehatan 
organisasi

 Dilakukan dengan metode intervensi berencana terhadap proses 
dalam organisasi dengan memanfaatkan teori-teori perilaku

 Berorientasi pada pelaksanaan kerja dan dilakukan secara terus 
menerus dan berkesinambungan

 Peningkatan profesionalisasi kerja (reward, spesialisasi, identitas, 
responsbelitas, akuntabelitas)

 Intervensi pengembangan organisasi dilakukan oleh manajer atau 
konsultan dengan sasaran individu, kelompok dan organisasi



KARAKTERISTIK PO

► Terencana dan jangka panjang

►Berorientasi pada masalah

►Merefleksikan pendekatan sistem

►Berorientasi pada tindakan

►Melibatkan agen perubahan

►Melibatkan prinsip pembelajar



TUJUAN PENGEMBANGAN 

ORGANISASI

 Berusaha meningkatkan prestasi keseluruhan dari seluruh 

kelompok, departemen dan organisasi secara keseluruhan 

(memakan waktu cukup lama)

 Memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan (ditempat 

kerja) dan meningkatkan mutu keputusan

 Mengadakan perubahan-perubahan yang lebih efektif

 Mengurangi pertentangan yang sifatnya merusak dan membuatnya 

menjadi lebih efektif

 Meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi

 Memelihara kerjasama diantara individu-2 dan kelompok-2 dalam 

pekerjaan pengembangan organisasi dengan melibatkan sentimen, 

emosi, harapan dan kreativitas/inovasi

 Menggunakan metode action research



PROSES PENGEMBANGAN ORGANISASI

PELATIHAN

LABORATORIUM

SURVAI ATAU

RISET UMPAN BALIK



ARTI PENTINGNYA 

PENGEMBANGAN ORGANISASI

 Sebagai antisipasi adanya perubahan peran dan tujuan organisasi 

yang semakin komplek dan rumit

 Bervariasinya dan membesarnya ukuran-ukuran yang 

diberlakukan untuk standar organisasi

 Adaptasi terhadap perkembangan iptek yang semakin canggih

 Munculnya bentuk-2 organisasi  model baru (dalam kerangka 

peran, tugas dan hubungan kerja)

 Perubahan pandangan terhadap konsep manusia (tidak hanya 

sebagai unsur produksi, tetapi harus lebih dimanusiawikan)



 Organisasi dituntut untuk memberikan pertanggung jawaban 

publik (akuntabelitas)

 Organisasi lebih dituntut untuk mendayakan potensi-

potensi/sumber-2 manusiawi



TAHAPAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

I. Problems Perception (Pemahaman Persoalan)

II. Diagnosa (Merumuskan hakekat persoalan)

III. Un-Freezing (Mengurangi secara bertahap)

IV. Increased Exprimentation/Trial and Error (Uji dan coba)

V. Re- Freezing (Pemantapan)

VI. Limiting Change Effort (Menentukan fokus perubahan)



MODEL PERUBAHAN LEWIN

• Proses perubahan 
digambarkan hanya 
dalam tiga tahap, 
yaitu: (1) pencairan 
(unfreeze), (2) 
perubahan (change) 
atau gerak (move), 
dan (3) pembekuan 
kembali (refreeze). 



PENJELASAN

TABEL . Tahap-Tahap Transformasi Organisasi Lewin

Tahap Langkah Strategi

UNFREEZING: Pencairan 

kebekuan lama 

Menghilangkan keseimbangan  

yang menopang stabilitas 

organisasional 

Memanfaatkan ketertekanan (stress) atau ketidakpuasan yang ada di 

dalam sistem yang berlaku

Menciptakan kekuatan tambahan pada perubahan, atau mengurangi 

resitensi. Misalnya melakukan sosialisasi tentang perlunya perubahan 

CHANGE OR 

MOVEMENT

Gerak menuju Perubahan

Mempengaruhi gerak atau 

perubahan yang terjadi pada 

sistem yang sedang tidak 

seimbang tersebut menuju 

arah yang diinginkan

Memberi pelatihan pola-pola perilaku baru

Mengubah hubungan pelaporan dan sistem imbalan

Menerapkan gaya manajemen baru

REFREEZING

Pembekuan kembali

Tahap ini akan terjadi ketika pola-

pola perilaku baru sudah stabil 

atau terinstitusionalisasi

Membuat kebijakan baru dalam rekrutmen agar orang-orang yang 

direkrut cocok dengan kultur baru dan dapat bekerja dengan baik  

dalam struktur dan sistem imbalan baru serta gaya manajemen baru 

tersebut  



TEKNIK PENGEMBANGAN 
ORGANISASI

• Latihan kepekaan

• Kisi pengembangan organisasi

• Survei umpan balik

• Konsultasi proses

• Pembentukan tim



SASARAN OD

 Hubungan yang lebih efektif antara departemen 
, divisi dan kelompok kelompok kerja dalam 
organisasi

 hubungan pribadi yang lebih efektif antara 
manajer dan karyawan pada semua jenjang 
organisasi

 terhapusnya hambatan hambatan komunikasi 
antara pribadi dan kelompok

 berkembangnya iklim yang ditandai dengan 
saling percaya, dan keterbukaan yang dapat 
memotivasi serta menantang anggota 
organisasi untuk lebih berprestasi




