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Driving Forces

Unfreezing

Changing

Refreezing

Resistence

Sumber : Williams, Woodward dan Dobson (2002:284)

1. TEORI FORCE – KURT LEWIN

TEORI MANAJEMEN PERUBAHAN
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2. TEORI PERUBAHAN TYAGI

1. Kekuatan
Perubahan

2. Mengenal dan
Mendefinisikan
Masalah

3. Proses
Pemecahan
Masalah

5. Mengukur,
Mengevaluasi,
Mengawasi

4. Implementasi
Perubahan

Manajemen
Transisi

Change
Agent

Sumber : Tyagi (2001:280)

TEORI MANAJEMEN PERUBAHAN
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3. TEORI MOTIVASI-BECKHARD & HARRIS

“A”
KETIDAKPUASAN

“B”
PERSEPSI

“C”
ADA CARA YANG 

PRAKTIS

“D”
BIAYA UNTUK MELAKUKAN 

PERUBAHAN

TEORI MANAJEMEN PERUBAHAN
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4. TEORI PERUBAHAN KREINER & KINICKI
Organizing
arrangements
• Policies
• Procedures
• Roles
• Structure
• Rewards
• Phiysical

Setting

Methods
• Processes
• Work Flow

Job Design
Technology

Goal
arrangements
• Desired & 

Results
• Priorities
• Standards
• Resources
• Linkage 

Through out 
Organization

Social Factors
• Organization 

Culture
• Group Processes
• Interpersonal 

Interactions
• Communication
• Leadership

PEOPLE

KNOWLEDGE

ABILITY

• Organization 
All Level

• Departemen/ 
Group Level

• Individual 
Level

Internal 
Strengths
• Weakness 

Eksternal
• Opportunities
• Threat

Sumber : Kreiner dan Kinicki(2001:666)

INPUT Outputs

TEORI MANAJEMEN PERUBAHAN
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5. TEORI PROSES PERUBAHAN MANAJERIAL (Beer)

 MEMOBILISASI ENERGI STAKEHOLDERS UNTUK MENDUKUNG PERUBAHAN.

 MENGEMBANGKAN VISI &STRATEGI UNTUK MENGELOLA DAYA SAING.

 MENGUPAYAKAN KONSENSUS TERHADAP VISI BARU.

 MEMPERLUAS REVITALISASI DALAM ORGANISASI.

 MENGKONDISIKAN PERUBAHAN MELALUI KEBIJAKAN STRATEGIS YANG 
DIFORMALISASIKAN.

 MEMANTAU TERUS KEGIATAN INI.
(DALAM PRAKTIKNYA AKAN LEBIH OTORITER DARI PARTISIPATIF)

TEORI MANAJEMEN PERUBAHAN
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6. TEORI ORGANIZATION DEVELOPMENT – MC CANN

PROSES 
ORGANISASI

STRUKTUR 
ORGANISASI

MANUSIA

TEKNOLOGI

PENDEKATAN 
MANUSIA-PROSES

PENDEKATAN TEKNO-
STRUKTUR

PEMENUHAN 
KEBUTUHAN

PENYELESAIAN 
TUGAS

Sumber : Joseph E. Mc.Cann (1991:403)

TEORI MANAJEMEN PERUBAHAN



9A. Nadjib S. - Bidar

TEORI MANAJEMEN PERUBAHAN

 DILAKUKAN PENGUKURAN SEBELUM (BEFORE) DAN SETELAH (AFTER) 
TREATMENT DILAKUKAN.

 PEMBENTUKAN TEAM BUILDING UNTUK MEREKATKAN NILAI TRUST & 
COMMITMENT.

 PERKEMBANGAN/PENYEMPURNAAN TEORI ORGANIZATION DEVELOPMENT.

7. TEORI ALFA BETA GAMA– GOLEMBIEWSKI cs



10A. Nadjib S. - Bidar

8. TEORI KONTIJENSI TANNEMBAUM & SCHIDT

Manajer
membuat
keputusan

dan
membiarkan

karyawan
berada dalam
ruang gelap

Manajer mengambil
keputusan sendiri

tetapi
menginformasikan

bawahan

Manajer
memutuskan setelah

melakukan
konsultasi dan

menginformasikan

Manajer
melakukan
persetujuan

melalui diskusi

Manajer
mendelegasi
keputusan

KONTROL MANAJERIAL

KEBEBASAN BAWAHAN

PARTISIPATIF OTOKRITIK

Sumber : Vroom dan Jago (1988)

TEORI MANAJEMEN PERUBAHAN
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9. TEORI KERJASAMA-WILLIAMS cs
 PERUBAHAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI KERJASAMA, DENGAN

ARGUMENTASI :

 MOTIVASI MEMPEROLEH REWARDS & MENGHINDARI PUNISHMENT.

 MOTIVASI KESETIAAN PROFESI, PERUSAHAAN.

 MOTIVASI MORAL.

 MOTIVASI MENJALANKAN KEAHLIAN.

 MOTIVASI KARENA SESUAI DENGAN SIKAP HIDUP.

 MOTIVASI KEPATUHAN TERHADAP KEKUASAAN.

TEORI MANAJEMEN PERUBAHAN
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TIGA FASE PERUBAHAN YANG DIRENCANAKAN

FASE PENCAIRAN 
(UNFREEZING)

“Persiapan-Persiapan 
Perubahan : 

Mengarahkan, 
Meyakinkan dan 

Mengupayakan Bahwa 
Perubahan Adalah 
Suatu Kebutuhan”

FASE MERUBAH 
(CHANGING/MOVING)

“Menuntun Proses 
Perubahan dari yang 
Lama Kepada yang 

Baru”

FASE PEMBEKUAN 
KEMBALI 

(REFREEZING)

“Perkuatan Atas 
Perubahan yang telah 

Dilaksanakan”

PERUBAHAN YANG DIRENCANAKAN
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• Peranan & Struktur-
Struktur yang 
Berlaku.

• Komfortabel, 
Terbiasa dan Pasti.

• Terkontrol, Pasti & 
Terbukti.

• Menciptakan
Kebutuhan akan
Perubahan.

• Meminimalisasi
Tentangan-
Tentangan Terhadap
Perubahan

• Melepaskan Pekerjaan
Lama.

• Memulai Pekerjaan
Baru.

• Mengubah Tugas-Tugas, 
Rutin-Rutin, Tuntutan-
Tuntutan dan
Hubungan-Hubungan.

• Mengubah Manusia dan
Kelompok-Kelompok; 
Tugas-Tugas; Struktur-
Struktur dan Teknologi.

• Peranan dan Struktur
Baru.

• Pekerjaan dan Rutin
Baru.

• Belum Dikenal dan
Penuh Resiko.

• Memperkuat hasil-
Hasil.

• Mengevaluasi Hasil-
Hasil.

• Membuat Modifikasi-
Modifikasi
Konstruktif.

KONDISI YANG 
BERLAKU

KONDISI TRANSISIONAL KONDISI BARU

Sumber : Lewin, Kurt (1947)
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Sumber : Lewin, Kurt (1947)

Menyadari
adanya

kebutuhan
akan

perubahan

Mendiagnosis
dan

merencanakan
perubahan

Memanage
transisi

Mengukur hasil-
hasil

mempertahankan
perubahan
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Sumber : Clarke (1999)

 LINGKUNGAN

 KAPABILITAS ORGANISASI

 AKTOR PERUBAHAN

 STRATEGI PERUBAHAN

 PROSES PERUBAHAN

 BUDAYA PERUBAHAN

 TINDAKAN PERUBAHAN

 KEPEMIMPINAN VISIONER
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LINGKUNGAN

STRATEGI

PROSES KULTUR STRUKTUR

Sumber : Clarke (1999 : 34)
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 Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan perubahan
meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

 Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah berada.
Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem yang
bergerak dan saling berinteraksi.

 Lingkungan eksternal adalah lingkungan di sekitar sebuah sistem. Ada
hubungan timbal balik antara sistem dengan lingkungan eksternalnya.
Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-SOSBUD-HANKAM-AG.

 Aktor penggagas atau penggerak perubahan perlu memperhatikan dengan
seksama lingkungan eksternalnya.
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 Strategi perubahan perlu didukung oleh tiga kaki yakni struktur, kultur dan
proses. Apabila aktor penggagas perubahan tidak memperhatikan ketiga
kaki pendukung strategi perubahan, maka strateginya akan gagal, yang
pada gilirannya membuat perubahan yang ditawarkan oleh aktor akan
mengalami kegagalan.

 Struktur menggambarkan kerangka perubahan yang akan dilaksanakan.

 Kultur menggambarkan tata nilai yang berlaku, yang mungkin juga akan
diubah.

 Proses menggambarkan kecepatan dan arah perubahan yang direncanakan.
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TENTANG UNSUR-UNSUR DALAM PROSES PERUBAHAN PADA ORGANISASI 

PT WIJAYA KARYA BETON. 

1. Lingkungan. 

a. Lingkungan internal. 

Adanya factor kompetensi pegawai baru yang selalu berubah sehingga 

berpengaruh pada rolling antara pegawai. Dengan adanya rolling ini 

dimungkinkan adanya perubahan organisasi sesuai personil yang memiliki 

kompetensi lebih.  

b. Lingkungan ekternal. 

Persaingan akan industri precast beton mulai tumbuh sehingga PT Wijaya 

Karya Beton,Tbk sedangkan di satu sisi diharuskan tetap tumbuh (Growth) 

pertahun 20%. Hal ini yang memacu jajaran Direksi untuk melakukan 

pegembangan bisnis atau ekspansi bisnis di luar kebiaasaan lama yang 

hanya produksi precast saja. 

Faktor ekonomi juga mempengaruhi dengan tidak stabilnya atau fluktuasi 

nilai rupiah PT Wijaya Karya Beton,Tbk mengambil langkah strategis 

dengan menggandeng PT Krakatau Steel sehingga terbentuk anak 

perusahaan Wika Krakatau Beton. Hal ini dilakukan dengan harapan 

material besi produksi PT Krakatau Steel bisa kita dapat dengan harga yang 

relative murah walaupun nilai rupiah tidak bisa stabil setidaknya komponen 

material pembentuk beton tidak terlalu naik signifikan. 

Adanya permintaan dari stakeholder atas kenaikan nilai saham kepada PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk. 

 

 



2. Strategi perubahan. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk merupakan perusahaan bergerak dibidang precast 

beton dengan kapasitas produksi pertahun sd 3,5 juta m3 dalam 1 (satu) tahun 

dan selalu dituntut untuk tumbuh pertahun 20% - 25%. Selama 4 tahun terakhir 

belakangan ini PT Wijaya Karya Beton,Tbk telah melakukan innovasi teknologi 

sebagai dasar strategi perubahan di perusahaan. Adapun perubahan 

strateginya dari sisi produksi adalah dengan adanya investasi wire caging 

machine. Alat tersebut merubah kapasitas produksi yang mana perhari jika 

produksi atau merakit tulangan hanya bisa 60 rakitan dengan adanya wire 

caging mesin kapasitas rakitan naik 300% menjadi 180 sd 200 rakitan. 

Untuk menaikkan laba perusahaan dan omset kontrak serta omset penjualan, 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk juga melakukan ekspansi bisnisnya merambah ke 

penjualan material bahan baku (Quarry), Jasa (Service), Penjualan Concrete 

(Ready Mix). Hal ini berpengaruh besar atas pencapaian dan perkembangan 

usaha dari perusahaan. Dengan adanya ekspansi bisnis yang diambil oleh PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk menjadi dasar perubahan strategi bisnis di 

perusahaan tersebut sehingga dimungkinkan perusahaan tetap akan bertahan 

walaupun terdapat persaingan perusahaan yang sama muncul dengan bidang 

yang sama seperti Waskita Beton Precast, Adhimix Precast, PP Persisi dan 

Brantas Abipraya Beton. 

Untuk menambah omset kontrak PT Wijaya Karya Beton,Tbk juga melakukan 

kerjasama dengan perusahaan jepang dalam hal ini “KOBE” yang mana 

sebagai titik awal MOU proyek nasional yang bersifat investasi oleh negara 

jepang atas proyek-proyek di Indonesia. Sehingga jika ada proyek-proyek 

investasi jepang di Indonesia bisa dipastikan PT Wijaya Karya Beton,Tbk yang 



akan mengerjakan proyek tersebut. Dengan adanya MOU tersebut maka di 

tahun 2013 terbentuklah anak perusahaan PT Wijaya Karya Beton,Tbk yang 

dinamakan PT Wika KOBE. 

Pada akhir tahun 2018 PT Wijaya Karya Beton,Tbk menambah 1 (Satu) unit 

Wilayah Penjulan yang berlokasi di Balikpapan untuk mengcover area 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Langkah ini diambil 

mengingat adanya potensi proyek yang besar serta berimbas pada perolehan 

omset kontrak PT Wijaya Karya Beton,Tbk. Seperti diketahui PT Wijaya Karya 

Beton,Tbk memiliki 6 Wilayah Penjualan + 1 Wilayah Baru (Balikpapan) 

sehingga total 7 wilayah penjualan serta di dukung oleh 14 Pabrik Produk 

Beton, 1 Mobile Plant dan 3 Crushing Plant. 

 

 



 

 

3. Budaya atau kultur. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk menanggapi persaingan di dunia usaha precast 

beton dengan jalan merubah Visi Perusahaan yang mana Visi perusahaan 

lama (Old Vision) “Menjadi perusahaan terbaik dalam industry pracetak” 

mengalami perubahan menjadi Visi baru (New Vision) “Menjadi perusahaan 

terkemuka dibidang Engineering, Production dan Installation (EPI) Industri 

beton di Asia Tenggara. Dengan adanya perubahan Visi tersebut merubah 

budaya atau kultur dari perusahaan yang mana awal berdirinya perusahaan 

hanya bergerak produksi saja dengan adanya perubahan Visi tersebut budaya 

atau kultur pegawai berubah tidak hanya mampu produksi akan tetapi juga 



harus bisa mendesain, menganalisa, menghitung dan bagaimana cara 

memasang produk yang efektif serta lebih efisien dari sisi biaya. 

Selain itu budaya di Wijaya karya Beton,Tbk telah merujuk pada ISO 

9001:2015; OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2015 untuk mengelola resiko-

resiko dan meningkatkan kinerja keselamatan, kesehatan, kerja dan 

lingkungannya. Hal ini bertujuan membantu organisasi atau perusahaan untuk 

mengimplementasikan sistem manajemen terintegrasi mengenai mutu, K3 dan 

lingkungannya. Di PT Wijaya Karya Beton,Tbk sudah mengimplementasikan 

budaya K3 sehingga setiap triwulan masing-masing proyek harus melaporkan 

manajemen resiko di masing-masing unit kerjanya ke kantor pusat dibawah 

kendali Manajer QSHE (Quality,Safety,Healty & Enviroment). 

Budaya di proyek pun setiap akan melaksanakan pekerjaan baru harus 

membuat JSA (Job Safety Analisis) dan IBPR (Identifikasi Bahaya 

Pengendalian Resiko), hal ini di akhir tahun 2000-an jarang dibuat dokumen 

administrasi tersebut. Setelah merujuk pada standar SMK3L (Sistem 

Manajemen Kesehatan, Keselamatan, Kerja dan Lingkungan) budaya pegawai 

sudah mulai berubah pola bekerjanya. Yang awalnya tidak menggunakan body 

harness saat bekerja di ketinggian sekarang muali berubah menggunakan body 

harness, menggunakan APD (Alat Pelindung Diri). Dengan tersebut budaya 

atau kultur bisa berubah dengan adanya sistem manajemen yang berlaku. 

 

4. Technologi. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk merupakan perusahaan precast beton pertama di 

Indonesia yang mana sudah menerapkan teknologi yang mengacu pada JIS 

(Standard Jepang) untuk perhitungan maupun tahapan produksinya. Di 



perusahaan ini selalu melakukan innovasi terhadap produk dan teknologi yang 

dikembangkan. Seperti motto yang selalu di dengungkan oleh Perusahaan 

“Innovation and Trust”. 

Selain itu dengan budaya yang lama dan adanya dunia teknologi ini PT Wijaya 

Karya Beton,Tbk telah meluncurkan aplikasi Wton Mobile atau Aplikasi Wijaya 

Karya Beton di masing-masing pegawai sehingga setiap pegawai bisa melihat 

Spesifikasi Produk, Kapasitas Pabrik, Sisa Cuti pegawai dan Posisi tiap-tiap 

pegawai. Manfaat adanya Wton Mobile ini diharapkan semua insan WIKA 

mampu memasarkan produk precast ke pelanggan dan dapat memberikan 

informasi yang tepat dan akurat kepada pelanggan. 

 

5. Struktur organisasi. 

Dengan adanya pengembangan perusahaan secara tidak langsung struktur 

organisasi akan berubah mengikuti. PT Wijaya Karya Beton,Tbk telah memiliki 

3 Perusahaan Anak yaitu : Wika KOBE, Wika Krakatau Beton dan WIKA CLT. 

Organisasi berubah secara cepat dengan adanya enitas perusahaan anak PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk. Yang awalnya menajer bagian bisa jadi direktur di 

perusahaan anak. Dan posisi yang dibawahnya akan tertarik naik keatas dan 

mengalami pergeseran posisi jabatan. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirrahim, 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadirat Allah SWT, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Kelompok sebagai 

pemenuhan tugas 1  berupa pembuatan Karya Tulis dengan judul Unsur – unsur 

dalam proses perubahan di RSIA Karunia Indah Medika, dalam rangka 

mengikuti perkuliahan di Program Pasca Sajana – Magister Manajemen, 

Universitas Bina Darma Palembang dengan mata kuliah Manajemen Perubahan 

dan Pengembangan Organisasi yang diasuh oleh Bpk. Dr. Ir. H, Abdul Nadjib, 

MM.  

Syukur Alhamdulillah, dengan kerjasama dan kekompakan Tim / 

Kelompok  dengan anggota yang memiliki  aktifitas yang dihadapi sehari hari 

yang cukup tinggi serta dengan lokasi yang berjauhan, namun dengan semangat 

dan kerja keras yang tinggi akhirya Tugas Kelompok ini dapat kami selesaikan 

dengan baik. 

Kami menyadari bahwa Karya Tulis yang sudah kami susun ini masih jauh 

dari sempurna. Kritik, saran dan masukan  yang membangun akan lebih 

menyempurnakan Karya Tulis kami  ini.Terima kasih.  Semoga bermanfaat. 

 

Palembang, 21 Desember  2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini teknologi Dunia sedang memasuki era Revolusi Industri 4.0, 

yaitu di mana sebuah era yang merupakan periode pada suatu perkembangan yang 

baru, dan beberapa teknologi yang dapat meliputi yaitu; teknologi fisik, teknologi 

digital dan teknologi biologis dan masing-masing tersebut telah mencapai sebuah 

perkembangan yang belum pernah terjadi pada sebelumnya yang ada di bidangnya 

masing-masing. Ketiga teknologi tersebut merupakan suatu dorongan terhadap 

teknologi utama atau yang paling mendasar untuk Revolusi Industri 4.0. 

Perubahan yang terjadi dalam Revolusi Industri 4.0 yaitu di mana Era 

revolusi Industri 4.0 dapat mengarah kepada era Disrupsi yang berarti era dimana 

akan terjadi sesuatu pada banyaknya jenis perubahan yang terjadi dalam setiap 

segi kehidupannya.  

Perubahan yang ada pada saat ini yaitu dapat terlihat dalam sector ekonomi 

yaitu dengan munculnya sebuah pemanfaatan situs online atau internet yang 

berbasis pada aktivitas keseharian dalam kehidupan manusia yang berupa ojek 

online atau transportasi online yang dapat memanfaatkan sebuah aplikasi mobile 

phone yang ada.  

Hal tersebut yang mendorong Taksi offline semakin sulit untuk 

menyesuaikan atau bersaing dengan taksi atau transportasi online tersebut yang 

dapat memanfaatkan kemudahan dalam memesan, membayar bahkan untuk 

mendapat banyak sebuah keuntungan termasuk adanya suatu program promo yang 

jelas semakin efektif, efisien dan murah. 

Perubahan yang akan terjadi pada bidang Kesehatan yaitu sehubungan 

dengan revousi Industri 4.0, Para ahli berpendapat bahwasanya Revolusi Industri 

4.0 ini  akan dapat menaikan pada rata-rata sebuah pendapatan per kapita  yang 

https://www.kompasiana.com/tag/teknologi
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ada di dunia, yang dapat  memperbaiki sebuah kualitas dengan kehidupan 

masyarakat, serta dapat memperpanjang usia hidup pada manusia, hal ini 

disebabkan karena adanya alat alat yang canggih dalam dunia kesehatan sendiri 

dan yang akan membantu dalam proses medis. (Tjandrawinata, 2016).  

Pada  Kemajuan teknologi yang akan membantu sebuah proses layanan 

pada kesehatan tidak hanya keterbatasan pada suatu sistem antrian, atau sistem 

pembayaran, dan juga sistem penggelolaan farmasi pada sebuah layanan rumah 

sakit namun juga alat medis yang telah tersedia pun semakin lengkap dan dapat 

membawa suatu dampak pada percepatan kesembuhan pasien sehingga usia 

harapan hidup dan tingkat produktivitas dari manusia akan menjadi naik.  

Contohnya yaitu yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi lainnya 

dalam bidang kesehatan yaitu  adanya sebuah teknologi konsumen yang memakai 

sebuah telepon genggam dan alat kebugaran yang dipakai sehari-hari dapat 

mengumpulkan berbagai data secara detil tentang kesehatan dan status kebugaran 

seseorang pada dunia kesehatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Kelompok ‘Post Milinelial”   tertarik 

untuk membuat karya tulis dengan judul “Unsur – unsur dalam proses perubahan 

di RSIA Karunia Indah Medika” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami uraikan 

sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam karya tulis ini adalah 

Unsur – unsur apa saja yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika. 

 

 

 



 
 

3 
 

1.3 Tujuan Penulisan Karya Ilmiah  

Tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah untuk mengetahui 

Unsur – unsur apa saja yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika. 

 

1.4. Kerangka Pikir Penulisan Karya Ilmiah  

 

Gambar 1 :Unsur Unsur Dalam Proses  

 Perubahan dan Perkembangan Organisasi 

 

 

 

 

Unsur-unsur 
Perubahan 
Organisasi

Lingkungan

Kapabilitas 
Organisasi

Aktor 
Perubahan

Strategi 
Perubahan

Proses 
Perubahan

Budaya 
Perubahan

Tindakan 
Perubahan

Kepemimpin
an Visioner



 
 

4 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Persepsi Perubahan Organisasi. 

2.1.1. Definisi Perubahan 

Perubahan sebagaimana dikatakan banyak kalangan adalah sesuatu 

yang kekal. Perubahan juga menjadi bagian penting dalam manajemen. 

Perubahan juga menjadi indikator keberhasilan dan kemampuan seorang 

pemimpin dalam memprediksi dan menjadikannya sebagai peluang. Tujuan 

utama perubahan adalah untuk meningkatkan organisasi dan membuatnya 

lebih efektif, meskipun meningkatkan efektivitas organisasi bukanlah hal yang 

mudah. Efektivitas organisasi menjelaskan mengenai kelancaran departemen 

dan operasi organisasi seperti ketiadaan konflik, turnover, dan absenteeisme. 

Organisasi yang efektif menentukan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

dan harapan stakeholder. 

 

2.1.2 Jenis Perubahan 

Andersen dan Andersen (2001) mengatakan bahwa terdapat tiga 

tipe perubahan dalam organisasi, yaitu perubahan developent, perubahan 

transisi, dan perubahan transformasi. Masing-masing membutuhkan strategi 

yang berbeda. Perubahan developmental biasanya adalah respon terhadap 

perubahan lingkungan/pasar yang relatif kecil. Derajat pemicu perubahan 

development biasanya rendah dibandingkan tipe perubahan lainnya. 

Perubahan transisi lebih kompleks dibandingkan perubahan development. 

Perubahan ini dibutuhkan sebagai respon yang lebih signifikan terhadap 

perubahan lingkungan atau pasar. Perubahan sederhana what is, perubahan 

transisi menggantikan what is dengan sesuatu yang berbeda seluruhnya. 

Perubahan transisi dimulai dari pengakuan pimpinan bahwa masalah yang ada 

tidak dapat diselesaikan atau peluang tidak dapat dikejar, sehingga sesuatu 

pada operasi organisasi saat ini perlu diubah atau diciptakan pelayanan yang 

lebih baik. Derajat kebutuhan pada manusia dan komponen budaya adalah 
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kunci yang membedakan perubahan transisi dan transformasi. Pada perubahan 

transformasional, issu manusia dan budaya merupakan kunci penggerak. Pada 

perubahan transisi, issu manusia dan budaya seringkali ada tetapi tidak 

dominan. Perubahan developmen dan transisi sangat dikenal dan mudah 

dikendalikan. Tipe perubahan yang ketiga adalah transformasi yang 

membutuhkan keterampilan kepemimpinan. 

 

2.2 Unsur – unsur Perubahan 

Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu :  

1. Lingkungan 

2. Kapabilitas Organisasi 

3. Aktor Perubahan 

4. Strategi Perubahan 

5. Proses Perubahan 

6. Budaya Perubahan 

7. Tindakan Perubahan 

8. Kepemimpinan visioner 
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BAB III 

STUDY KASUS DAN PEMBAHASAN  

 

Adapun Unsur – unsur yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika sesuai dengan pendapat dari Clarke adalah sebagai berikut: 

 

1. Lingkungan 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

 Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah 

berada. Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem 

yang bergerak dan saling berinteraksi.  

Lingkungan eksternal adalah lingkungan di sekitar sebuah sistem. 

Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan lingkungan eksternalnya. 

Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-SOSBUD-HANKAM-AG. 

Lingkungan internal yang ada di RSIA Karunia Indah Medika 

sangat mendukung adanya perubahan dikarenakan sejalannya pemahaman 

antara manajemen yang ada dengan semua unsur karyawan. 

Begitu juga dengan lingkungan eksternal yang ada sangat kondusif 

sehingga memungkinkan terjadi perubahan dengan baik. 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

Adanya individu individu yang memiliki kompetensi yamg 

mumpuni ikut mendorong organisasi yang ada di RSIA Karunia Indah 

Medika dalam melakukan perubahan untukmenghadapi persaingan ke depan. 

 

3. Aktor Perubahan 

Aktor penggerak atau penggagas dalam menghadapi perubahan 

yang ada di RSIA Karunia Indah Medika adalah jajaran Direktur beserta para 
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Manager dan Kepala Bagian. Hal ini memungkinkan suatu perubahan dapat 

terlaksana dengamn baik karena sejalannya cara pandang yang ada. 

 

4. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan yang diterapak di RSIA Karunia Indah Medika 

adalah dengan menentukan Visi dan Misi perusahaan secara baik dan terukur. 

Selain itu, dalam menghadapui persaingan yang semakin ketat, maka 

diperlukan gagasan gagasan yang out of the box sehingga keputusan yang 

dihasilkan nantinya akan membuat adanya perbedaan dengan rumah sakit lain 

yang ada. 

Strategi perubahan ini juga didukung oleh tiga faktor yaitu struktur, 

kultur dan proses. 

 

5. Proses Perubahan 

Proses perubahan menggambarkan arah perubahan yang terjadi. Di 

RSIA Karunia Indah Medika proses perubahan ini dapat dilihat dengan 

adanya perubahan alur layanan kepada pasien sehingga membuat proses yang 

panjang menjadi sederhana dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. 

 

6. Budaya Perubahan 

Budaya dalam melakukan perubahan akan sangat penting. Ini 

menggambarkan seberapa adptif suatu perusahaan dalam menghadadi 

perubahan yang ada. Manajemen RSIA Karunia Indah Medika memiliki 

budaya yang sangat responsif dalam menerima adanya perubahan, sehingga 

hal ini dapat membuat organisasi yang ada ,menjadi fleksibel dan adaptif 

 

7. Tindakan Perubahan 

Segala tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perubahan 

harus dihasilkan dari suatu pemikiran yang matang. Sehingga langkah-

langkah yang ditempuh akan terukur dan imbasnya akan terasa dalam 

pengorganisasian. Tindakan perubahan di RSIA Karunia Indah Medika selalu 

didasarkan pada hasil kajian yang mendalam. 
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8. Kepemimpinan visioner 

Seorang pemipin yang visioner akan dapat melihat arah pergerakan suatu 

organisasi dengan sangat baik. Oleh karena itu, kemampuan seperti ini sangat 

diperlukan dalam suatu perusahaan atau organisasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

Di tengah era disrupsi pelayanan kesehatan, akibat diberlakukannya 

program Jaminan Kesehatan Nasional, perkembangan tehnologi rumah sakit 

menuju era Rumah Sakit 4.0, kewajiban akreditasi rumah sakit dan makin 

tingginya kesadaran masyarakat, maka pemilik, pengelola dan seluruh staf rumah 

sakit harus mampu menjadikan pelayanan rumah sakit makin efisien, aman dan 

memuaskan pasiennya, serta terus bertumbuh di era disrupsi ini, melalui 

pelayanan rumah sakit yang sesuai standard, kebutuhan masyarakat dan kaidah 

pelayanan Kendali Mutu dan Kendali Biaya. 

Revolusi Industri 4.0 telah mendorong dunia perumahsakitan masuk ke 

Era Rumah sakit 4.0 yang ditandai dengan berkembangnya “artificial intelligence” 

di bidang kesehatan, “virtual reality”, “cloud computing”, “big data analysis” dan 

“internet of things” (IOT). Hal ini akan merubah pola pelayanan rumah sakit di 

masa mendatang. 

Oleh karena itu, industri rumah sakit harus menyiapkan unsur unsur 

perubahan yang ada dalam suatu organisasi agar dapat terus bersaing. 

Unsur unsur tersebut adalah Lingkungan, Kapabilitas Organisasi, Aktor 

Perubahan, Strategi Perubahan, Proses Perubahan, Budaya Perubahan, Tindakan 

Perubahan dan Kepemimpinan visioner (Calrke, 1999) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini teknologi Dunia sedang memasuki era Revolusi Industri 4.0, 

yaitu di mana sebuah era yang merupakan periode pada suatu perkembangan yang 

baru, dan beberapa teknologi yang dapat meliputi yaitu; teknologi fisik, teknologi 

digital dan teknologi biologis dan masing-masing tersebut telah mencapai sebuah 

perkembangan yang belum pernah terjadi pada sebelumnya yang ada di bidangnya 

masing-masing. Ketiga teknologi tersebut merupakan suatu dorongan terhadap 

teknologi utama atau yang paling mendasar untuk Revolusi Industri 4.0. 

Perubahan yang terjadi dalam Revolusi Industri 4.0 yaitu di mana Era 

revolusi Industri 4.0 dapat mengarah kepada era Disrupsi yang berarti era dimana 

akan terjadi sesuatu pada banyaknya jenis perubahan yang terjadi dalam setiap 

segi kehidupannya.  

Perubahan yang ada pada saat ini yaitu dapat terlihat dalam sector ekonomi 

yaitu dengan munculnya sebuah pemanfaatan situs online atau internet yang 

berbasis pada aktivitas keseharian dalam kehidupan manusia yang berupa ojek 

online atau transportasi online yang dapat memanfaatkan sebuah aplikasi mobile 

phone yang ada.  

Hal tersebut yang mendorong Taksi offline semakin sulit untuk 

menyesuaikan atau bersaing dengan taksi atau transportasi online tersebut yang 

dapat memanfaatkan kemudahan dalam memesan, membayar bahkan untuk 

mendapat banyak sebuah keuntungan termasuk adanya suatu program promo yang 

jelas semakin efektif, efisien dan murah. 

Perubahan yang akan terjadi pada bidang Kesehatan yaitu sehubungan 

dengan revousi Industri 4.0, Para ahli berpendapat bahwasanya Revolusi Industri 

4.0 ini  akan dapat menaikan pada rata-rata sebuah pendapatan per kapita  yang 

https://www.kompasiana.com/tag/teknologi
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ada di dunia, yang dapat  memperbaiki sebuah kualitas dengan kehidupan 

masyarakat, serta dapat memperpanjang usia hidup pada manusia, hal ini 

disebabkan karena adanya alat alat yang canggih dalam dunia kesehatan sendiri 

dan yang akan membantu dalam proses medis. (Tjandrawinata, 2016).  

Pada  Kemajuan teknologi yang akan membantu sebuah proses layanan 

pada kesehatan tidak hanya keterbatasan pada suatu sistem antrian, atau sistem 

pembayaran, dan juga sistem penggelolaan farmasi pada sebuah layanan rumah 

sakit namun juga alat medis yang telah tersedia pun semakin lengkap dan dapat 

membawa suatu dampak pada percepatan kesembuhan pasien sehingga usia 

harapan hidup dan tingkat produktivitas dari manusia akan menjadi naik.  

Contohnya yaitu yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi lainnya 

dalam bidang kesehatan yaitu  adanya sebuah teknologi konsumen yang memakai 

sebuah telepon genggam dan alat kebugaran yang dipakai sehari-hari dapat 

mengumpulkan berbagai data secara detil tentang kesehatan dan status kebugaran 

seseorang pada dunia kesehatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Kelompok ‘Post Milinelial”   tertarik 

untuk membuat karya tulis dengan judul “Unsur – unsur dalam proses perubahan 

di RSIA Karunia Indah Medika” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami uraikan 

sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam karya tulis ini adalah 

Unsur – unsur apa saja yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika. 
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1.3 Tujuan Penulisan Karya Ilmiah  

Tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah untuk mengetahui 

Unsur – unsur apa saja yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika. 

 

1.4. Kerangka Pikir Penulisan Karya Ilmiah  

 

Gambar 1 :Unsur Unsur Dalam Proses  

 Perubahan dan Perkembangan Organisasi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Persepsi Perubahan Organisasi. 

2.1.1. Definisi Perubahan 

Perubahan sebagaimana dikatakan banyak kalangan adalah sesuatu 

yang kekal. Perubahan juga menjadi bagian penting dalam manajemen. 

Perubahan juga menjadi indikator keberhasilan dan kemampuan seorang 

pemimpin dalam memprediksi dan menjadikannya sebagai peluang. Tujuan 

utama perubahan adalah untuk meningkatkan organisasi dan membuatnya 

lebih efektif, meskipun meningkatkan efektivitas organisasi bukanlah hal yang 

mudah. Efektivitas organisasi menjelaskan mengenai kelancaran departemen 

dan operasi organisasi seperti ketiadaan konflik, turnover, dan absenteeisme. 

Organisasi yang efektif menentukan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

dan harapan stakeholder. 

 

2.1.2 Jenis Perubahan 

Andersen dan Andersen (2001) mengatakan bahwa terdapat tiga 

tipe perubahan dalam organisasi, yaitu perubahan developent, perubahan 

transisi, dan perubahan transformasi. Masing-masing membutuhkan strategi 

yang berbeda. Perubahan developmental biasanya adalah respon terhadap 

perubahan lingkungan/pasar yang relatif kecil. Derajat pemicu perubahan 

development biasanya rendah dibandingkan tipe perubahan lainnya. 

Perubahan transisi lebih kompleks dibandingkan perubahan development. 

Perubahan ini dibutuhkan sebagai respon yang lebih signifikan terhadap 

perubahan lingkungan atau pasar. Perubahan sederhana what is, perubahan 

transisi menggantikan what is dengan sesuatu yang berbeda seluruhnya. 

Perubahan transisi dimulai dari pengakuan pimpinan bahwa masalah yang ada 

tidak dapat diselesaikan atau peluang tidak dapat dikejar, sehingga sesuatu 

pada operasi organisasi saat ini perlu diubah atau diciptakan pelayanan yang 

lebih baik. Derajat kebutuhan pada manusia dan komponen budaya adalah 
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kunci yang membedakan perubahan transisi dan transformasi. Pada perubahan 

transformasional, issu manusia dan budaya merupakan kunci penggerak. Pada 

perubahan transisi, issu manusia dan budaya seringkali ada tetapi tidak 

dominan. Perubahan developmen dan transisi sangat dikenal dan mudah 

dikendalikan. Tipe perubahan yang ketiga adalah transformasi yang 

membutuhkan keterampilan kepemimpinan. 

 

2.2 Unsur – unsur Perubahan 

Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu :  

1. Lingkungan 

2. Kapabilitas Organisasi 

3. Aktor Perubahan 

4. Strategi Perubahan 

5. Proses Perubahan 

6. Budaya Perubahan 

7. Tindakan Perubahan 

8. Kepemimpinan visioner 
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BAB III 

STUDY KASUS DAN PEMBAHASAN  

 

Adapun Unsur – unsur yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika sesuai dengan pendapat dari Clarke adalah sebagai berikut: 

 

1. Lingkungan 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

 Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah 

berada. Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem 

yang bergerak dan saling berinteraksi.  

Lingkungan eksternal adalah lingkungan di sekitar sebuah sistem. 

Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan lingkungan eksternalnya. 

Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-SOSBUD-HANKAM-AG. 

Lingkungan internal yang ada di RSIA Karunia Indah Medika 

sangat mendukung adanya perubahan dikarenakan sejalannya pemahaman 

antara manajemen yang ada dengan semua unsur karyawan. 

Begitu juga dengan lingkungan eksternal yang ada sangat kondusif 

sehingga memungkinkan terjadi perubahan dengan baik. 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

Adanya individu individu yang memiliki kompetensi yamg 

mumpuni ikut mendorong organisasi yang ada di RSIA Karunia Indah 

Medika dalam melakukan perubahan untukmenghadapi persaingan ke depan. 

 

3. Aktor Perubahan 

Aktor penggerak atau penggagas dalam menghadapi perubahan 

yang ada di RSIA Karunia Indah Medika adalah jajaran Direktur beserta para 
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Manager dan Kepala Bagian. Hal ini memungkinkan suatu perubahan dapat 

terlaksana dengamn baik karena sejalannya cara pandang yang ada. 

 

4. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan yang diterapak di RSIA Karunia Indah Medika 

adalah dengan menentukan Visi dan Misi perusahaan secara baik dan terukur. 

Selain itu, dalam menghadapui persaingan yang semakin ketat, maka 

diperlukan gagasan gagasan yang out of the box sehingga keputusan yang 

dihasilkan nantinya akan membuat adanya perbedaan dengan rumah sakit lain 

yang ada. 

Strategi perubahan ini juga didukung oleh tiga faktor yaitu struktur, 

kultur dan proses. 

 

5. Proses Perubahan 

Proses perubahan menggambarkan arah perubahan yang terjadi. Di 

RSIA Karunia Indah Medika proses perubahan ini dapat dilihat dengan 

adanya perubahan alur layanan kepada pasien sehingga membuat proses yang 

panjang menjadi sederhana dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. 

 

6. Budaya Perubahan 

Budaya dalam melakukan perubahan akan sangat penting. Ini 

menggambarkan seberapa adptif suatu perusahaan dalam menghadadi 

perubahan yang ada. Manajemen RSIA Karunia Indah Medika memiliki 

budaya yang sangat responsif dalam menerima adanya perubahan, sehingga 

hal ini dapat membuat organisasi yang ada ,menjadi fleksibel dan adaptif 

 

7. Tindakan Perubahan 

Segala tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perubahan 

harus dihasilkan dari suatu pemikiran yang matang. Sehingga langkah-

langkah yang ditempuh akan terukur dan imbasnya akan terasa dalam 

pengorganisasian. Tindakan perubahan di RSIA Karunia Indah Medika selalu 

didasarkan pada hasil kajian yang mendalam. 
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8. Kepemimpinan visioner 

Seorang pemipin yang visioner akan dapat melihat arah pergerakan suatu 

organisasi dengan sangat baik. Oleh karena itu, kemampuan seperti ini sangat 

diperlukan dalam suatu perusahaan atau organisasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

Di tengah era disrupsi pelayanan kesehatan, akibat diberlakukannya 

program Jaminan Kesehatan Nasional, perkembangan tehnologi rumah sakit 

menuju era Rumah Sakit 4.0, kewajiban akreditasi rumah sakit dan makin 

tingginya kesadaran masyarakat, maka pemilik, pengelola dan seluruh staf rumah 

sakit harus mampu menjadikan pelayanan rumah sakit makin efisien, aman dan 

memuaskan pasiennya, serta terus bertumbuh di era disrupsi ini, melalui 

pelayanan rumah sakit yang sesuai standard, kebutuhan masyarakat dan kaidah 

pelayanan Kendali Mutu dan Kendali Biaya. 

Revolusi Industri 4.0 telah mendorong dunia perumahsakitan masuk ke 

Era Rumah sakit 4.0 yang ditandai dengan berkembangnya “artificial intelligence” 

di bidang kesehatan, “virtual reality”, “cloud computing”, “big data analysis” dan 

“internet of things” (IOT). Hal ini akan merubah pola pelayanan rumah sakit di 

masa mendatang. 

Oleh karena itu, industri rumah sakit harus menyiapkan unsur unsur 

perubahan yang ada dalam suatu organisasi agar dapat terus bersaing. 

Unsur unsur tersebut adalah Lingkungan, Kapabilitas Organisasi, Aktor 

Perubahan, Strategi Perubahan, Proses Perubahan, Budaya Perubahan, Tindakan 

Perubahan dan Kepemimpinan visioner (Calrke, 1999) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT Saba Indomedika Jaya merupakan perusahaan distributor alat laboratorium 

Kesehatan yang merupakan perusahaan sub-distributor dari perusahaan asal Jepang. PT 

Sysmex Indonesia merupakan anak perusahaan dari Sysmex Asia Pacific Pte Ltd, dirikan 

pada tahun 2002, Sysmex Indonesia merupakan pemimpin pasar dalam pengiriman dan 

pelaksanaan IVD dan kesehatan IT produk dan layanan klinis untuk laboratorium klinis, 

rumah sakit dan organisasi kesehatan. Manfaat terbukti laboratorium, rumah sakit dan 

penyedia layanan kesehatan termasuk peningkatan layanan klinis pasien dan kemajuan 

efisiensi yang mengarah ke penghematan biaya, akhirnya menerjemahkan ke pemberian 

perawatan pasien yang lebih baik 

Sebagai satu-satunya Perusahaan yang memasarkan produk Sysmex di Indonesia, 

PT Saba Indomedika Jaya dituntut untuk memiliki license certification terkait dengan 

proses didalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, PT Saba Indomedika Jaya 

dituntut untuk memiliki sertifkat ISO: 9001. 

ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. 

Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain 

yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional 

dalam hal sistem manajemen mutu produk/jasa yang dihasilkannya. (Wikipedia). 

Oleh karena itulah, Pada tahun 2018 April PT Saba Indomedika Jaya melakukan 

perubahan pada system proses kerja perusahaan yang mulai mengikuti system kerja 

berstandarkan ISO: 9001. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/ISO
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_manajemen_mutu&action=edit&redlink=1


1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apa sajakah Unsur-unsur dalam proses perubahan pada PT Saba 

Indomedika Jaya? 

1.2.2 Apa sajakah Manfaat yang didapat oleh PT Saba Indomedika Jaya 

terkait perubahan tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini pertama adalah untuk memberikan 

gagasan tentang apa sajakah unsur-unsur dalam proses perubahan di PT Saba 

Indomedika Jaya. Kedua, untuk menjelaskan manfaat yang didapat oleh PT Saba 

Indomedika Jaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

2. 1 Perubahan Organisasi 

Untuk memahami perubahan organisasi secara teoretis, penulis mengumpulkan 

beberapa definisi dan konsep para ilmuan. Michel Beer (2000: 452) menyatakan berubah itu 

adalah memilih tindakan yang berbeda dari se belumnya, perbedaan itulah yang menghasilkan 

sustu perubahan. Jika pilihan hasilnya sama dengan yang sebelumnya berarti akan memperkuat 

status quo yang ada. Selanjutnya Winardi (2005: 2) menyatakan, bahwa perubahan organisasi 

adalah tindakan beralihnya sesuatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi 

masa yang akan datang menurut yang di inginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Sejalan 

dengan itu Anne Maria (1998: 209) berpendapat, bahwa perubahan organisasi adalah suatu 

tindakan menyusun kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas organisasi. Mengingat begitu pentingnya perubahan dalam lingkungan yang 

bergerak cepat sudah saatnya organisasi tidak menunda perubahan, penundaan berarti akan 

menghadapkan organisasi pada proses kemunduran. 

2.2  Unsur-Unsur dalam Proses Perubahan 

 2.1.1 Lingkungan 

 Suatu   lingkungan   organisasi   mempengaruhi   perilaku   karyawan   apakah   melalui 

pemberian  penghargaan  atas  perilaku  yang  diinginkan  ataukah  dengan  mengoreksi 

perilaku yang tidak diinginkan. Lingkungan organisasi seperti keteladanan pimpinan dan 

model kepemimpinan serta masa depan organisasi yang cerah akan berpengaruh pada derajat  

dan  mutu  perubahan  perilaku  karyawan.  “Apa  yang perusahaan  berikan  pada karyawan 

dan apa pula yang perusahaan dapatkan”. Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh 

apa yang bisa diberikan perusahaan kepada karyawannya. Semakin tinggi kadar  insentif  



yang diberikan  semakin  efektif  terjadinya  perubahan  perilaku karyawannya. Sebaliknya 

perusahaan yang tidak efektif  atau gagal  cenderung akan menciptakan perubahan perilaku 

yang juga tidak efektif (repository.uc.id, diunduh pada tanggal 27 Desember 2019). 

 2.1.2  Kapabilitas Organisasi 

Menurut Hubeis dan Najib (2014:47) kapabilitas organisasi adalah kumpulan sumber 

daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas 

organisasi ditentukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan fungsional dan (2) 

pendekatan rantai nilai (Value Chain). Kedua pendekatan tersebut banyak digunakan oleh 

organisasi untuk membentuk kapabilitas organisasi. akan tetapi, yang perlu digaris bawahi 

kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara berbagai sumber 

daya dalam orgaisasi. Pada organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur 

hierarki organisasi tersebut. Semakin tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula 

integrasi antar kapabilitas yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu dalam hal ini sangat 

diperlukan perpaduan diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam organisasi. 

2.2.3  Aktor Perubahan 

• Agen Perubahan (agents of change) 

Yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator 

perubahan dalam organisasi. 

• Manajer Perubahan (managers of change) 

Yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, 

mengorganisir dan mengimplementasikan perubahan. 

• Fasilitator Perubahan (facilicators of change) 

Yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif 

mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. 

 



• Penghalang Perubahan (buffers of change) 

Yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan, dikarenakan merasa 

enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. 

(https://www.ganipramudyo.web.id/27 Desember 2019) 

2.2.4  Strategi Perubahan 

• Force-Coercion Strategy 

Perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan/atau penggunaan reward & 

punishment. Perubahan diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan  

• Rational Persuasion Strategy 

Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen 

rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan 

memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Argumen bisa 

disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. 

Perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi force-coercion, namun hasilnya lebih 

“tahan lama” dan terinternalisasi dalam diri individu. 

• Shared Power Strategy 

Strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk 

melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan 

individu/kelompok. Manajer memerlukan reference powerdan ketrampilan untuk 

bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup 

lama, namun perubahan tersebut akanlebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri 

masing-masing. 

2.2.5  Proses Perubahan 

  Terdapat beberapa model dalam perencanaan perubahan organisasi, diantaranya 

ialah Lewin Change: 

https://www.ganipramudyo.web.id/27%20Desember%202019


1. Unfreezing 

2. Movement 

3. Refreezing. 

2.2.4 Budaya Perubahan 

Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, Osborn (2001:391), 

budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh 

organisasi dimana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. 

2.2.5 Tindakan Perubahan 

Untuk dapat mengelola perubahan dalam organisasi dapat dilakukan dengan 

beberapa hal berikut: 

1. Memotivasi Perubahan 

Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru, oleh karena itu 

diperlukan komitmen yang tinggi dari angota organisasi. 

2. Komunikasi, penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan 

melakukan komunikasi yang lebih baik kepada karyawan, dengan komunikasi yang lebih 

baik, karyawan akan melihat rencana perubahan sebagai suatu realita yang harus 

dilakukan. 

3. Partisipasi, jika ada perubahan sebaiknya melibatkan karyawan dimulai 

dari persiapan hingga proses pengimplementasian sehingga nantinya karyawan akan 

merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan, hal ini juga dapat mengurangi 

penolakan terhadap perubahan. 

4. Mengelola Transmisi 

Proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju 

situasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi tersebut 

membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjamin 



keberhasilan. Masa transisi membutuhkan arahan yang jelas sehingga 

perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan 

perusahaan. 

5. Melanjutkan Momentum Perubahan 

Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perusahaan harus 

senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan 

momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal – hal yang dapat dilakukan 

untuk dapat terus berubah adalah dengan menyediakan sumber daya yang 

diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem pendukung 

untuk agen perubahan. 

2.2.6 Kepemimpinan Visioner 

Pengertian Pemimpin Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penentu 

keberhasilan organisasi, terlebih lagi dalam menuju perubahan. Untuk memahami apa 

yang dimaksud dengan kepemimpinan (leadership) ada baiknya terlebih dahulu 

mengetahui arti pemimpin (leader). Hal ini disebabkan kepemimpinan dilakukan oleh 

seorang pemimpin dan ia mengemban tugas dengan beraktivitas untuk melaksanakan 

kepemimpinan tersebut. Menurut Robbert D Stuart (2002: 352) bahwa pemimpin 

adalah seorang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, 

memberi petunjuk dan juga mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan 

organisasi. Seiring dengan itu James P. Spillane (2006: 10) menyatakan bahwa 

pemimpin itu agen perubahan dengan kegiatan mempengaruhi orang-orang lebih 

daripada pengaruh orang-orang tersebut kepadanya 

 

 

 



BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Lingkungan 

Lingkungan disini meliputi seluruh mekanisme alur kerja yang sesuai 

dengan standarisasi dan berpola pada setiap kegiatan ataupun prosedur kerja 

yang sudah disusun oleh manajemen perusahaan. 

3.1.2 Kapabilitas Organisasi 

Kapabilitas organisasi mengikuti standarisasi ISO: 9001 yang sudah 

dilakukan oleh Principal dan Sister Company. 

3.1.3 Aktor Perubahan 

Dalam hal ini yang menjadi aktor perubahan pada PT Saba Indomedika 

Jaya ialah: 

1. Agen Perubahan (agents of change) yaitu, Principal dan Manajemen 

perusahaan dan pihak Sertifikasi 

2. Manajer Perubahan (managers of change) yaitu, Manajemen Representatif, 

QMS, dan Auditor pada saat audit dilaksanakan.  

3. Fasilitator Perubahan (facilicators of change) yaitu, para leader pada setiap 

divisi. 

4. Penghalang Perubahan (buffers of change) yaitu, para karyawan yang belum 

terlalu mampu untuk mengikuti perubahan dikarenakan terbiasa dengan pola 

system kerja pada saat belum terstandarisasi. 

3.1.4 Strategi Perubahan 



Diadakannya audit dalam jangka 1 tahun sekali yang di audit 

oleh eksternal dan internal. 

3.1.5 Proses Perubahan 

• Unfreezing ialah tahapan awal training dan pengenalan tentang 

ISO: 9001. 

• Change Of Movement ialah menerapkan proses kerja yang sesuai 

standarisasi. 

• Refreezing ialah Membuat kebijakan baru dalam merekrut anggota 

yang sesuai dengan budaya organisasi yang baru dan bekerja 

sesuai sistem manajemen yang baru dalam hal ini Quality 

Manajemen System 

3.1.6 Budaya Perubahan 

Dilakukannya Audit pada setiap Departemen atau Divisi pada 

setiap tahunnya. 

3.1.7 Tindakan Perubahan 

Adanya permintaan dari Principal yang mengharuskan bahwa 

PT Saba Indomedika Jaya harus memiliki Standarisasi ISO:9001. 

3.1.8 Kepemimpinan Visioner 

Dalam hal ini, Pihak Manajemen dan Direksi sendiri yang 

mengawasi system manajemen dan proses kerja di PT Saba Indomedika 

Jaya. 
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PENDAHULUAN

Sebagai sistem yang terbuka, organisasi tidak dapat menghindari perubahan.

Perubahan suasana politik negara, ataupun keadaan ekonomi yang melemah secara

makro bahkan turut memberikan kontribusi terhadap adanya perubahan di sebuah

organisasi mikro. Demikian juga dengan organisasi pendidikan di level paling kecil,

yaitu sekolah. Terjadinya pergantian pimpinan, terbitnya kurikulum baru,

pengembangan gedung sekolah, adalah contoh-contoh perubahan yang

mempengaruhi sekolah dan bersifat terencana. Lain lagi dengan bencana alam yang

mungkin menimpa sekolah secara tak terencana, Tanpa mengurangi kewaspadaan

akan timbulnya perubahan tak terencana, uraian selanjutnya akan berbicara tentang

perubahan terencana dengan rasionalisasi bahwa tindakan antisipatif, inisitiatif dan

aktif dapat dipelajari dan menjadi sikap sehingga ketika menghadapi perubahan tak

terencana ada kesiapan mental dalam hal ini.

Penulis mengasumsikan bahwa setiap sekolah memiliki program kerja

tertentu baik yang langsung dibawah kendali Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan,

atau bahkan pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. Setiap kebijakan

yang diterbitkan oleh negara pastilah melalui tahapan sosialisasi paling tidak

terhadap pimpinan sekolah. Artinya, perubahan kebijakan secara makro pun

sesungguhnya masih memiliki tenggang waktu tertentu agar pimpinan dapat

berpikir tentang apa yang akan ia lakukan terhadap sekolahnya sehubungan dengan

perubahan makro tersebut. Jadi dalam kajian ini tidak dipermasalahkan apakah

sumber perubahan itu berupa inisiatif sekolah sendiri atau pemerintah sebagi pelaku

utamanya, karena pada dasarnya di dataran mikro kebijakan makro tetap
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memerlukan reinterpretasi oleh pimpinan setempat.

Di lapangan dengan mudah kita temui adanya pertanyaan-pertanyaan

sederhana dari kalangan guru atau staf sekolah, mengapa kurikulum mengalami

perubahan, mengapa harus ada kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis

sekolah, atau mengapa harus mengganti mesin tik manual dengan komputer.

Sebuah rasa keingintahuan semata atau isyarat penolakan adalah hal yang wajar

mengingat sebagian orang lebih senang berada pada kondisi mapan. Menyikapi hal

tersebut seorang agen perubahan contoh Kepala Sekolah perlu memahami,

mengantisipasi dan mengatasi, serta menentukan proses perubahan yang seminimal

mungkin menimbulkan gejolak di kalangan warga sekolah. Tahapan awal pada

proses perubahan dengan demikian memegang peranan yang sangat penting dalam

menunjang bergulir dan berhasilnya sebuah perubahan.

Mengacu pada rangkaian penjelasan di atas, permasalahan pertama yang

akan dikemukakan adalah alasan perubahan itu sendiri, dan dilanjutkan pada

bagaimana menyikapi adanya resistensi terhadap perubahan. Agar materi dalam

makalah ini cukup menghubungkan antara dunia teori dan praktis, maka Penulis

juga menjelaskan tentang contoh langkah dalam mengawali perubahan di sekolah.

Ada tiga tujuan yang menyertai penulisan makalah ini, pertama ialah

memberikan pemahaman tentang penyebab perubahan pada organisasi khususnya

sekolah. Tujuan kedua adalah mengenalkan pembaca pada berbagai sebab, bentuk

dan pengurangan resistensi terhadap perubahan, sedangkan tujuan ketiga yakni

memberikan pandangan implementatif tentang bagaimana mengawali perubahan di

sekolah.
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MENGAPA HARUS BERUBAH?

Gugatan yang satu ini kerap dilontarkan pihak-pihak yang membutuhkan

rasionalisasi terjadinya perubahan di organisasi. Lunenburg (2004: 239-241)

memberikan penjelasan baik dari sisi internal maupun eksternal sekolah. Ia

menyebutkan ada beberapa tekanan yang mau tidak mau membuat sekolah

melakukan perubahan, yaitu sebagai berikut:

(1) Dorongan untuk menjadi lebih accountable

(2) Terjadinya perubahan kependudukan

(3) Kurangnya SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas

(4) Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan

(5) Proses yang dilakukan anggota organisasi dan keadaan anggota organisasi itu

sendiri yang mempengaruhi jalannya proses.

Akibat dari dorongan-dorongan tersebut, dapat diklasifikasikan jenis-jenis

perubahan yang menggejala pada organisasi. Glatthorn dan Bowman dalam Lipham

& Hoeh (1974: 107-108)) menyebutkan adanya tiga jenis perubahan pada lembaga

pendidikan, yakni perubahan struktural, perubahan program, dan perubahan

menyangkut SDM. Masih dalam buku yang sama, Saville memaparkan empat jenis

perubahan pada satuan lembaga pendidikan, yang terdiri atas perkembangan yang

baru di bidang teknis, proses yang baru, tujuan baru, dan perkembangan kurikulum.

Perkembangan baru bidang teknis misal berhubungan dengan teknologi adalah

masuknya internet ke sekolah sehingga menuntut guru untuk juga mampu

mengoperasikan sistem informasi dan komunikasi tersebut. Proses yang baru

sebagai contoh adanya pergantian pemimpin yayasan. Adapun tujuan baru

dicontohkan dengan pengembangan visi dan misi sekolah, dan perkembangan



5

kurikulum yang biasanya mengandung perubahan pendekatan instruksional.

Menghadapi sekeliling kita yang senantiasa berubah, hendaknya justru

memicu pimpinan sekolah untuk berhati-hati pula dalam menyikapinya. Lipham &

Hoeh (1974: 108) mengutip dari Rogers & Shoemaker bahwa perubahan harus

mengandung lima unsur. Lima unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) Memiliki tingkat kegunaan lebih tinggi daripada sebelumnya

(2) Tidak terlalu sukar

(3) Sesuai dengan sistem nilai anggota organisasi

(4) Terbuka untuk adanya ujicoba

(5) Keberhasilannya dapat terukur jelas

Jadi walaupun perubahan dibutuhkan oleh organisasi agar ia tetap eksis, ia

harus tetap memperhatikan beberapa hal agar kelak tidak merugikan organisasi itu

sendiri.

RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN DAN CARA

MENANGGULANGINYA

Berbagai respon pasti akan muncul seiring dengan adanya kebijakan untuk

berubah. Sebagai sebuah tindakan yang bijaksana, kita juga harus menghargai

adanya sikap negatif atau penolakan sementara oleh beberapa kalangan warga

sekolah. Sebuah artikel menarik di bidang organisasi menuliskan bahwa ajakan

untuk berubah akan lebih sulit bila sebelumnya telah terjadi kegagalan dalam

melaksanakan sebuah program perubahan. Hal yang sangat manusiawi ini hanyalah

salah satu contoh penyebab terjadinya penolakan anggota organisasi terhadap

perubahan. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah

sebagaimana disebutkan oleh Lunenburg (2004: 241-244):
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(1) Pengaruh kebutuhan

(2) Takut akan hal baru

(3) Ancaman terhadap pengaruh dan kekuasaan yang selama ini dipegang

(4) Rasa kolot terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai selama ini

(5) Struktur organisasi yang menghambat (karena umumnya bersifat birokrat)

(6) Terbatasnya sumber daya

(7) Telah adanya suatu kesepakatan antara beberapa kalangan warga sekolah dengan

pihak di luar sekolah

Rivai (2004: 442) memberikan gambaran tentang akibat ketidaksukaan

anggota organisasi terhadap perubahan. Perlawanan yang digambarkan pakar

manajemen tersebut terbagi atas tiga, yaitu tipe logis, tipe psikologis, dan tipe

sosiologis. Indikator dari perlawanan tipe logis antara lain munculnya hambatan

teknis atas perubahan, bertambahnya kebutuhan dana operasional, lamanya waktu

yang diperlukan untuk jalannya perubahan, dan usaha yang harus lebih keras dalam

rangka menguasai hal yang baru. Pada perlawanan tipe psikologis, indikator yang

ada tentu berhubungan dengan perasaan, antara lain ketakutan yang tidak jelas,

toleransi yang rendah, dan ketidaksenangan terhadap pimpinan atau agen perubahan.

Untuk perlawanan tipe sosiologis, hal-hal bersifat “atas nama kelompok” menjadi

pola mendasar, antara lain tumbuhnya koalisi politik, dan menentang nilai-nilai

baru atas dasar nilai kelompok yang telah dianut.

Runtutan kajian akan bermuara pada langkah apa yang harus dilakukan untuk

menanggulangi atau setidak-tidaknya mengurangi resistensi anggota organisasi.

Pendapat Lewin tentang model tiga tahap perubahan yang sangat populer

sebagaimana dikutip oleh Sutarto (2000: 415) bisa menjadi rujukan dalam
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melakukan perubahan organisasi. Dimulai dari tahap unfreezing yang menunjukkan

pola perilaku saat ini. Kedua adalah changing, yang menunjukkan pengembangan

pola perilaku baru yang didapat melalui proses identifikasi dan internalisasi. Pada

beberapa literatur lain, istilah changing digunakan secara bergantian dengan moving.

Tahap terakhir adalah refreezing, yaitu keadaan dimana terdapat perubahan

distabilisasi dengan penguatan atas pola perilaku baru.

Implementasi model Lewin tentu membutuhkan teknik operasional.

Sebagaimana diutarakan oleh Robbins (1994: 422), alternatif model yang bisa

dipilih antara lain intervensi (memasukkan modifikasi pada unsur struktur,

teknologi, proses organisasi, dan perilaku), partisipasi (pelibatan stakeholders

internal dalam perencanaan dan pelaksanaan) dan persuasi (memberikan dorongan,

berkomunikasi langsung, pemberian penghargaan).

Lebih mendalam lagi, pelaksanaan teknik-teknik tersebut masih memerlukan

nuansa pendekatan. Terdapat tiga pendekatan, yaitu struktural, pribadi, dan

kelompok. Contoh pendekatan struktural adalah pada bagaimana mengubah pola

wewenang, akses terhadap informasi, alokasi imbalan, dan teknologi. Untuk

pendekatan pribadi, cara ini ditujukan untuk mengatasi perubahan load atau sifat

kerja, yakni dengan mengubah persepsi orang mengenai pekerjaannya, dan agar

terjadi perubahan perilaku pada individu. Contoh strategi pendekatan pribadi adalah

melalui pengayaan tugas, pelatihan, dan modifikasi behavioristik. Pendekatan

ketiga adalah kelompok, yang strateginya antara lain dapat ditempuh melalui teknik

analisis peran (memahami dan memaknai peran), pemecahan masalah dalam

kelompok, dan membuat norma kelompok bersama-sama.
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CONTOH KASUS PENDEKATAN KELOMPOK AGAR TERJADINYA

PERUBAHAN ORGANISASI

Dalam melakukan perubahan organisasi, seorang agen perubahan sangat

perlu menyadari adanya aspek kultur dalam internal organisasinya. Tiga peneliti

dari Jerman yaitu Schreyoegg, Oechsler, and Waechter menguraikan bahwa budaya

yang melingkupi sebuah organisasi akan mempengaruhi anggotanya dalam

menerima sesuatu mengkonseptualisasikannya dan membuat keputusan akan hal

baru tersebut (Beitler,2007). Beitler juga mengutip pendapat Schein yang meyakini

bahwa seorang agen perubahan kadang mengalami hambatan oleh karena budaya di

organisasinya dikarenakan di dalamnya terkandung stabilitas, konsistensi, dan

pemaknaan. Di Indonesia prinsip kebersamaan dan kerukunan masih diyakini oleh

sebagian besar masyarakatnya. Untuk itulah penulis sengaja memetik contoh

dengan warna yang tidak berbeda dengan kultur tersebut.

Berikut merupakan salah satu contoh cara melakukan pendekatan kelompok

dalam rangka terjadinya perubahan organisasi yakni dengan teknik analisis peranan.

Teknik ini menurut Penulis memungkinkan sekali dilakukan sehubungan dengan

pola baru manajemen pendidikan di Indonesia, yakni manajemen peningkatan mutu

berbasis sekolah. Teknik analisis peranan dapat membantu meningkatkan kesadaran

masing-masing pihak untuk berpartisipasi sesuai dengan yang seharusnya.

Lunenburg (2004: 258) menegaskan bahwa banyak konsultan pendidikan di

Amerika yang kita kenal masyarakatnya dengan nilai individualisme tinggi

menggunakan teknik ini. Besar harapan teknik ini dapat diimplementasikan dan

berhasil di Indonesia yang memiliki budaya gotong royong.
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Langkah pertama: Memahami Peran. Teknik analisis peranan adalah

memberikan batasan yang jelas kepada masing-masing pihak/kelompok tentang

perannya terhadap keberhasilan sekolah. Dari situ dapat diperoleh gambaran

rasional pengaruh peran pihak satu dengan lainnya. Dalam langkah pertama ini

yang perlu dilaksanakan adalah meminta setiap individu menuliskan peranannya

di papan tulis sesuai dengan posisi jabatan atau keberadaannya. Setiap orang

dianjurkan untuk berdiskusi dengan yang lainnya dalam satu kelompok dalam

rangka menemukan batasan peran.

(1) Langkah kedua: Membandingkan dengan Harapan. Pelaksanaan langkah ini

dimulai dengan pihak atau kelompok yang memeriksa tulisan hasil langkah

pertama dari kelompok lainnya. Kesemua kelompok kemudian berdiskusi

perihal hasil pembandingan atas apa yang mereka harapkan dari kelompok lain

dengan peran-peran yang telah diidentifikasi oleh kelompok lain. Diskusi bisa

mengarah pada pengembangan peran atau bahkan pengurangan peran.

(2) Langkah ketiga: Penyimpulan Peran. Langkah terakhir adalah menyimpulkan

hasil diskusi mengenai profil peran kelompok masing-masing. Perlu diingat

bahwa profil peran harus memuat seperangkat aktivitas yang ditentukan atas

pembagian tugas sebagai ketentuan atas peran yang disandang (Dayal, &

Thomas dalam Lunenburg (2004: 258). Hal lain yang ditegaskan Dayal &

Thomas dalam buku yang sama adalah bahwa profil peran juga mengandung

perangkat yang menjelaskan kewajiban peran dan harapan atas peran tersebut.
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PENUTUP

Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tantangan yang berbeda dari hari

ke hari mendorong organisasi berimprovisasi dan berinovasi. “Berubah atau punah”

secara tajam dibidikkan di dunia industri, dan idiom bernuansa teori seleksi alam ini

kini juga banyak dianut kalangan pemimpin di sekolah. Sejauh hasil amatan,

perubahan biasanya menimbulkan pro dan kontra. Berbagai alasan melingkupi

penolakan dan kesetujuan, sehingga perlu ditempuh berbagai cara atau pendekatan

agar perubahan diawali dengan dukungan dari berbagai individu dalam organisasi

bersangkutan.

Mengatasnamakan kebutuhan organisasi untuk selalu mengikuti

perkembangan dalam rangka melakukan perubahan merupakan suatu hal yang

bijaksana, namun lebih bijaksana lagi jika perubahan tersebut mengandung

unsur-unsur rasional yang diketahui dan dipahami para anggota organisasi.

Implikasi dan saran lainnya atas runtutan teori dan temuan di makalah ini adalah

bahwa langkah-langkah sistematis dibutuhkan tidak hanya pada saat perubahan

bergulir, namun juga di masa-masa awal sosialisasi. Pimpinan dan si agen

perubahan seyogyanya mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam

rangka mendorong kontribusi positif anggota organisasi dalam hal ini warga

sekolah agar guliran perubahan berlangsung sebagaimanamestinya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai 

oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya  perubahan bagi 

peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi dalam 

setiap organisasi. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk  

memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. 

Berkaitan dengan ini, seorang ahli filsafat Yunani kuno yang bernama 

Heraclitus pernah berkata bahwa didunia ini tidak ada yang permanen, 

kecuali perubahan. Pernyataan tersebut kiranya masih mengandung 

kebenaran sampai saat ini. Dikatakan demikian karena memang pada 

kenyataannya di dunia ini selalu terjadi perubahan yang mencakup seluruh 

segi kehidupan baik pada tingkat individu maupun tingkat organisasional. 

Menarik untuk dicatat bahwa disamping selalu terjadi perubahan di semua 

segi kehidupan, perubahan dalam satu bidang pasti mempunyai dampak 

langsung maupun tidak langsung pada bidang kehudupan yang lainnya. 

Dengan kata lain, suatu perubahan merupakan dependent variable untuk 

perubahan di bidang yang lainnya dan oleh karena itu antara satu perubahan 

dengan perubahan yang lainnya selalu terdapat interelasi dan interdepedensi 

nyata, meskipun korelasinya mungkin tidak segera dapat dilihat. 

Oleh karena perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu 

terjadi, pimpinan organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-



pemerintah disamping harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi diluar organisasi yang dipimpinnya dan mampu 

memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan-

perubahan yang terjadi itu, mutlak perlu pula untuk mempunyai keterampilan 

dan keberanian untuk melakukan perubahan didalam organisasi demi 

peningkatan kemampuan organisasional untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dilain pihak 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. 

Klinik shally Autis Center Palembang selalu berupaya agar perubahan 

yang terjadi di klinik dapat membawa dampak positif bagi klnik, karyawan 

dan pasien. Klinik juga selalu berupaya memanajemen setiap perubahan yang 

akan terjadi dengan melibatkan semua orang yang terkait dalam klinik serta 

klinik selalu berupaya untuk mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses 

perubahan tersebut 

 

B. Masalah Dalam Penulisan 

Masalah dari penulisan ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang 

ada didalam proses perubahan pada Klinik Shally Autis Center Palembang? 

 

 

 



C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dalam proses 

perubahan pada klinik Shally Autis Center palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Menurut Prof. Dr. J. Winardi, Manajemen perubahan adalah upaya 

yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, 

dimana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan, konflik, 

kelompok, dan komunikasi. 

Menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah sebuah proses 

sistematis dalam penerapan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena 

dampak dari proses perubahan tersebut. 

Menurut Nikhols pengertian manajemen perubahan bisa dibagi menjadi tiga, 

diantaranya: 



• Manajemen perubahan, yaitu tugas pengelolaan perubahan yang akan 

dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun perubahan 

yang tidak direncanakan. 

• Manajemen perubahan, yaitu praktek area profesional, dimana praktisi 

dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan Agent of change. 

• Manajemen perubahan, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari 

model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian digunakan 

sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional. 

 

B. Tujuan Manajemen Perubahan 

Adapun tujuan dari manajemen perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 

eksternal (sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan 

teknologi dan peralatan dan lainnya), dan juga di lingkungan eksternal 

(perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi dan 

lainnya). 

3. Untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar 

ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, 

perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi 

perusahaan. 

 

 



C. Proses Manajemen Perubahan 

Proses manajemen perubahan terjadi dalam beberapa tahap. Adapun 

tahap-tahap manajemen perubahan diantaranya yaitu: 

1. Identifikasi Perubahan 

Pada tahap ini, suatu organisasi/perusahaan harus mengenal 

perubahan apa yang akan dilakukan. 

2. Perencanaan Perubahan 

Pada tahap ini, organisasi/perusahaan harus dilakukan analisis 

mengenai mendalam dalam organisasi tersebut baik itu berkaitan dengan 

teknik serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. 

3. Implementasi Perubahan 

Pada tahap ini, akan terjadi proses pencairan, perubahan dan 

pembekuan yang diharapkan. 

4. Evaluasi dan Umpan Balik 

Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data yang lengkap. Untuk 

itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. 

Hasil evaluasi tersebut bisa di umpan balik pada tahap 1, sehingga dampak 

perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. 

 
D. Faktor – faktor Penyebab Perubahan Pada Organisasi 

1. Faktor Internal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi 

dimana factor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan 

organisasi. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi 

yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber. Problem 



yang sering timbul berkaitan dengan hubungan sesame anggota organisasi 

pada umumnya menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan 

masing-masing anggota. Proses kerja sama yang berlangsung dalam 

organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya 

perubahan. 

Problem yang timbul dapat menyangkut masalah system 

kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan atau peralatan 

yang digunakan. Sistem kerja sama yang terlalu birokratis atau sebaliknya 

dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. System 

birokrasi (kaku) menyebabkan hubungan antar anggota menjadi 

impersonal yang mengakibatkan rendahnya semangat kerja dan pada 

gilirannya produktivitas menurun, demikian sebaliknya. Perubahan yang 

harus dilakukan akan menyangkut struktur organisasi yang digunakan. 

Hubungan antar anggota yang kurang harmonis juga merupakan 

salah satu problem yang lazim terjadi. Dibedakan menjadi dua, yaitu: 

problem yang menyangkut hubungan atasan bawahan (hubungan yang 

bersifat vertikal), dan problem yang menyangkut hubungan sesama 

anggota yang kedudukannya setingkat (hubungan yang bersifat 

horizontal). Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah problem 

yang menyangkut pengambilan keputusan dan komunikasi. Keputusan 

pimpinan yang berkenaan dengan system pengupahan, misalnya dianggap 

tidak adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau putusan tentang 

pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama, dsb. 

Contoh Faktor Internal : 



a. Problem hubungan antar anggota 

b. Problem dalam proses kerja sama 

c. Problem keuangan 

d. Perubahan kebijakan lingkungan 

e. Perubahan tujuan organisasi 

f. Perluasan wilayah operasi tujuan organisasi 

g. Volume kegiatan yang semakin bertambah banyak 

h. Sikap dan perilaku dari anggota organisasi 

2. Faktor Eksternal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang 

dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa factor 

tersebut antara lain : Politik, Hukum , Kebudayaan, Teknologi, Sumber 

alam, Demografi dan sebagainya. 

Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering 

disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan 

yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu 

organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat 

dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena 

lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi 

yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan teknologi, faktor 

ekonomi dan peraturan pemerintah. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab 

penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama dengan 

perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan dalam 



berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, 

jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system penggajian yang 

diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-bagian yang ada 

dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena adanya perlengkapan 

baru. 

Contoh Faktor Eksternal: 

a. Politik 

b. Hukum 

c. Kebudayaan 

d. Teknologi 

e. Sumber Daya Alam 

f. Demografi 

g. Sosiologi 

 

E.  Unsur-Unsur Dalam Proses Perubahan  

Menurut Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu : 

1) Lingkungan; 

2) Kapabilitas organisasi; 

3) Aktor perubahan; 

4) Strategi perubahan; 

5) Proses perubahan; 

6) Budaya perubahan; 

7) Tindakan perubahan; 



8) Kepemimpinan visioner; 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah berada. 

Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem yang 

bergerak dan saling berinteraksi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan di 

sekitar sebuah sistem. Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan 

lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-

SOSBUD-HANKAM-AG. Aktor penggagas atau penggerak perubahan perlu 

memperhatikan dengan seksama lingkungan eksternalnya 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Apa itu Klinik “ Shally Autis Center” 

Klinik “ Shally Autis Center” merupakan salah satu klinik tumbuh 

kembang anak di palembang. Kami melayani informasi, konsultasi, terapi dan 

bimbel calistung anak berkebutuhan khusus. 

 

B. Visi dan Misi Klinik “ Shally Autis Center”  

Visi : Menjadi klinik tumbuh kembang anak yang unggul di Palembang. 

Misi : Terus menerus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan 

orang tua, serta mengikuti perkembangan ilmu terapi untuk diterapkan 

ke pasien agar dapat membantu peningkatan perkembangan pasien. 

 

C. Program Terapi di Klinik “Shally Autis Center” 

 Kami memiliki beberapa program terapi, yaitu : 

1. Sensori Intergrasi 

2. Terapi Wicara 

3. Terapi Okupasi 

4. Bimbel Calistung  

 

D. Fasilitas di Klinik “Shally Autis Center” 

 Kami memiliki beberapa Fasilitas untuk kenyamanan pasien dan orang tua, 

yaitu : 



1. Ruang tunggu untuk orang tua dengan sofa dan ber AC dan dilengkapi 

dengan buku, Koran dan air minum. 

2. Ruang terapi yang ber AC. 

3. Alat-alat terapi yang digunakan sesuai standar Internasional. 

4. Terapis yang merupakan lulusan terapi. 

 

E. Strategi Pemasaran Klinik “Shally Autis Center” 

1. Melalui media sosial facebook, instagram, whatsapp dan lain-lain 

2. Menyebarkan brosur kerumah-rumah, instansi, pertokoan atau sekolah-

sekolah 

3. Menjalin hubungan baik dengan dokter tumbuh kembang anak, dokter 

rehabilitasi medik dan klinik-klinik tumbuh kembang lainnya yang ada di 

Palembang. 

4.  

F. Struktur Organisasi Klinik “Shally Autis Center” 

Kepala Klinik 

 

 

 

 

 

  

   

 

Wakil Kepala 

Admin Klinik 

Terapis 1 Terapis 2 Terapis 3 Terapis 4 



 

G. Unsur-Unsur Dalam Suatu Proses Perubahan  

1. Lingkungan 

1.1 Lingkungan Internal 

a. Adanya masalah antara sesama karyawan di klinik yang dapat 

membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman sehingga akan 

membuat semangat karyawan berkurang dalam bekerja dan bahkan 

menyebabkan ada karyawan yang berhenti kerja. Ini dapat 

menyebabkan  perubahan pada bidang pekerjaan yang karyawan 

tersebut pegang. 

b. Adanya masalah dalam kerjasama klinik terhadap dokter, psikolog 

maupun sekolah – sekolah. Apabila ada kerjasama yang stop atau 

tidak baik akan menyebabkan pola rujukan pasien akan berubah 

sehingga dapat mengganggu dalam evaluasi perkembangan pasien 

secara komprehensif 

c. Adanya masalah dalam keuangan klinik yang akan mengganggu 

operasional klinik 

d. Perubahan tujuan organisasi oleh owner klinik dapat merubah pola 

kerja karyawan. 

1.2 Lingkungan Eksternal  

a. Politik mempengaruhi perekonomian masyarakat, di khawatirkan 

orang tua memilih terapi dengan BPJS di rumah sakit 

b. Adanya aturan hukum dari pemerintah berupa HAM membuat 

terapis harus lebih berhati – hati dalam melakukan proses terapi 



c. Budaya setiap keluarga ataupun masyarakat terkadang berbeda, 

mereka menganggap gangguan pada anaknya hanya terganggu 

pada bicarana saja padahal ada yang sangat kompleks 

gangguannya 

d. Kecanggihan teknologi yang semakin pesat berkembang membuat 

klinik harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. 

Dan perkembangan media terapi 

e. Demografi cukup mempengaruhi perubahan pada klinik, dengan 

banyaknya anga kelahiran sekarang banyak juga jumlah anak 

berkebutuhan khusus 

f. Perilaku setiap individu berbeda – beda 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

Klinik “ Shally Autis Center” ini memiliki kapabilitas dalam 

melakukan perubahan, namun adanya perbedaan ide-ide dan prilaku setiap 

individu-individu kadang membuat membuat perselisihan, sehingga 

kadang-kadang menimbulkan ketidakkompakan. 

3. Aktor Perubahan 

Seluruh karyawan yang ada pada Klinik “ Shally Autis Center”, 

memiliki andil yang sama dalam melakukan perubahan, mulai dari Terapis 

sampai Kepala Klinik termasuk Owner Klinik. 

4. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan ada pada Owner Klinik dan Kepala Klinik 

dengan mendengarkan pendapat orang lain secara demokratis dan 



berdasarkan pengalaman  orang serta pengetahuan yang didapat baik 

melalui buku maupun internet. 

5. Proses Perubahan 

Proses perubahan yang ada pada Klinik “ Shally Autis Center” mudah dan 

terintegrasi dengan cepat, karyawan bisa mengemukakan pendapat, 

memberi saran, masukan dan  kritik yang membangun, demi kemajuan 

klinik. 

6    Budaya Perubahan dan Tindakan Perubahan 

 Budaya perubahan yang ada adalah sebagai berikut : 

a. Politik 

Politik mempengaruhi perekonomian masyarakat, di khawatirkan orang 

tua memilih terapi dengan BPJS di rumah sakit. 

Perubahan sekarang : Klinik tidak menaikkan iuran terapi selama 

perekonomian belum stabil. Dan terus meningkatkan kualitas terapi dll 

agar orang tua tetap untuk memilih terapi di klinik kita. 

b. Hukum 

Adanya aturan hukum dari pemerintah berupa HAM membuat terapis 

harus lebih berhati – hati dalam melakukan proses terapi. 

Perubahan sekarang : Adanya cctv di setiap ruangan terapi dan ruangan 

lain di klinik yang selalu dipantau. Dan setiap anak yang akan mulai 

terapi di lihat dulu kondisinya. 

c. Kebudayaan 



Budaya setiap keluarga ataupun masyarakat terkadang berbeda, mereka 

menganggap gangguan pada anaknya hanya terganggu pada bicarana 

saja padahal ada yang sangat kompleks gangguannya. 

Perubahan sekarang : adanya edukasi orang tua pasien mengenai proses 

terapi dan keadaan anaknya. 

d. Teknologi 

Kecanggihan teknologi yang semakin pesat berkembang membuat 

klinik harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. Dan 

perkembangan media terapi. 

Perubahan sekarang : Klinik menyediakan teknologi yang sesuai 

kemajuan zaman, contoh komputer dan menyediakan media / alat – alat 

terapi yang sesuai standar yang terakhir berlaku. 

e. Demografi 

Demografi cukup mempengaruhi perubahan pada klinik, dengan 

banyaknya angaka kelahiran sekarang banyak juga jumlah anak 

berkebutuhan khusus. 

Perubahan sekarang : Manajemennya :Klinik selalu memantau 

perkembangan permintaan terapi sehingga akan di atur jam kerja 

karyawan, penambahan jumlah karyawan dan aturan operasional 

lainnya. 

f. Sosiologi 

Perilaku setiap individu berbeda – beda 



Perubahan sekarang : Kita selalu membuat strategi pelayanan yang 

terbaik terhadap pasien dan orang tuanya. Strategi tersebut selalu di 

evaluasi pada waktu yang telah di tentukan. 

7 . Kepemimpinan Visioner 

Kepala Klinik mengalami peningkatan/progress perubahan kearah yang 

lebih baik, karena Kepala Klinik memiliki tujuan (visi) yang jelas dan 

mampu memotivasi pegawai agar lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Klinik shally Autis Center Palembang selalu berupaya agar perubahan 

yang terjadi di klinik dapat membawa dampak positif bagi klnik, karyawan 

dan pasien. Klinik juga selalu berupaya memanajemen setiap perubahan yang 

akan terjadi dengan melibatkan semua orang yang terkait dalam klinik. 

Adapununsur-unsur dalam suatu proses perubahan pada  Klinik 

Shally AutisCenter Palembang yaitu : Lingkungan, Kapabilitas organisasi, 

Aktor perubahan, Strategi perubahan,  Proses perubahan, Budaya 

perubahan, Tindakan perubahan, Kepemimpinan visioner 

 

 

 



B. Saran 

untuk setiap organisasi harus cepat tanggap terhadap perubahan yang 

terjadi di organisasinya tersebut. Baik itu perubahan ke arah positif apalagi 

perubahan yang mengarah ke negatif. Apabila perubahan itu ke arah positif 

kita cepat tanggap akan membawa hal positif dengan cepat untuk organisasi 

kita contohnya untuk citra organisasi, apabila perubahan itu ke arah negatif 

jika kita cepat tanggap kita akan cepat menyelesaikannya karena 

dimkhawatirkan jika tidak cepat selesai akan membawa dampak negatif 

terhadap organisasi kita. 
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PENDAHULUAN

Sebagai sistem yang terbuka, organisasi tidak dapat menghindari perubahan.

Perubahan suasana politik negara, ataupun keadaan ekonomi yang melemah secara

makro bahkan turut memberikan kontribusi terhadap adanya perubahan di sebuah

organisasi mikro. Demikian juga dengan organisasi pendidikan di level paling kecil,

yaitu sekolah. Terjadinya pergantian pimpinan, terbitnya kurikulum baru,

pengembangan gedung sekolah, adalah contoh-contoh perubahan yang

mempengaruhi sekolah dan bersifat terencana. Lain lagi dengan bencana alam yang

mungkin menimpa sekolah secara tak terencana, Tanpa mengurangi kewaspadaan

akan timbulnya perubahan tak terencana, uraian selanjutnya akan berbicara tentang

perubahan terencana dengan rasionalisasi bahwa tindakan antisipatif, inisitiatif dan

aktif dapat dipelajari dan menjadi sikap sehingga ketika menghadapi perubahan tak

terencana ada kesiapan mental dalam hal ini.

Penulis mengasumsikan bahwa setiap sekolah memiliki program kerja

tertentu baik yang langsung dibawah kendali Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan,

atau bahkan pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. Setiap kebijakan

yang diterbitkan oleh negara pastilah melalui tahapan sosialisasi paling tidak

terhadap pimpinan sekolah. Artinya, perubahan kebijakan secara makro pun

sesungguhnya masih memiliki tenggang waktu tertentu agar pimpinan dapat

berpikir tentang apa yang akan ia lakukan terhadap sekolahnya sehubungan dengan

perubahan makro tersebut. Jadi dalam kajian ini tidak dipermasalahkan apakah

sumber perubahan itu berupa inisiatif sekolah sendiri atau pemerintah sebagi pelaku

utamanya, karena pada dasarnya di dataran mikro kebijakan makro tetap
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memerlukan reinterpretasi oleh pimpinan setempat.

Di lapangan dengan mudah kita temui adanya pertanyaan-pertanyaan

sederhana dari kalangan guru atau staf sekolah, mengapa kurikulum mengalami

perubahan, mengapa harus ada kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis

sekolah, atau mengapa harus mengganti mesin tik manual dengan komputer.

Sebuah rasa keingintahuan semata atau isyarat penolakan adalah hal yang wajar

mengingat sebagian orang lebih senang berada pada kondisi mapan. Menyikapi hal

tersebut seorang agen perubahan contoh Kepala Sekolah perlu memahami,

mengantisipasi dan mengatasi, serta menentukan proses perubahan yang seminimal

mungkin menimbulkan gejolak di kalangan warga sekolah. Tahapan awal pada

proses perubahan dengan demikian memegang peranan yang sangat penting dalam

menunjang bergulir dan berhasilnya sebuah perubahan.

Mengacu pada rangkaian penjelasan di atas, permasalahan pertama yang

akan dikemukakan adalah alasan perubahan itu sendiri, dan dilanjutkan pada

bagaimana menyikapi adanya resistensi terhadap perubahan. Agar materi dalam

makalah ini cukup menghubungkan antara dunia teori dan praktis, maka Penulis

juga menjelaskan tentang contoh langkah dalam mengawali perubahan di sekolah.

Ada tiga tujuan yang menyertai penulisan makalah ini, pertama ialah

memberikan pemahaman tentang penyebab perubahan pada organisasi khususnya

sekolah. Tujuan kedua adalah mengenalkan pembaca pada berbagai sebab, bentuk

dan pengurangan resistensi terhadap perubahan, sedangkan tujuan ketiga yakni

memberikan pandangan implementatif tentang bagaimana mengawali perubahan di

sekolah.
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MENGAPA HARUS BERUBAH?

Gugatan yang satu ini kerap dilontarkan pihak-pihak yang membutuhkan

rasionalisasi terjadinya perubahan di organisasi. Lunenburg (2004: 239-241)

memberikan penjelasan baik dari sisi internal maupun eksternal sekolah. Ia

menyebutkan ada beberapa tekanan yang mau tidak mau membuat sekolah

melakukan perubahan, yaitu sebagai berikut:

(1) Dorongan untuk menjadi lebih accountable

(2) Terjadinya perubahan kependudukan

(3) Kurangnya SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas

(4) Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan

(5) Proses yang dilakukan anggota organisasi dan keadaan anggota organisasi itu

sendiri yang mempengaruhi jalannya proses.

Akibat dari dorongan-dorongan tersebut, dapat diklasifikasikan jenis-jenis

perubahan yang menggejala pada organisasi. Glatthorn dan Bowman dalam Lipham

& Hoeh (1974: 107-108)) menyebutkan adanya tiga jenis perubahan pada lembaga

pendidikan, yakni perubahan struktural, perubahan program, dan perubahan

menyangkut SDM. Masih dalam buku yang sama, Saville memaparkan empat jenis

perubahan pada satuan lembaga pendidikan, yang terdiri atas perkembangan yang

baru di bidang teknis, proses yang baru, tujuan baru, dan perkembangan kurikulum.

Perkembangan baru bidang teknis misal berhubungan dengan teknologi adalah

masuknya internet ke sekolah sehingga menuntut guru untuk juga mampu

mengoperasikan sistem informasi dan komunikasi tersebut. Proses yang baru

sebagai contoh adanya pergantian pemimpin yayasan. Adapun tujuan baru

dicontohkan dengan pengembangan visi dan misi sekolah, dan perkembangan
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kurikulum yang biasanya mengandung perubahan pendekatan instruksional.

Menghadapi sekeliling kita yang senantiasa berubah, hendaknya justru

memicu pimpinan sekolah untuk berhati-hati pula dalam menyikapinya. Lipham &

Hoeh (1974: 108) mengutip dari Rogers & Shoemaker bahwa perubahan harus

mengandung lima unsur. Lima unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) Memiliki tingkat kegunaan lebih tinggi daripada sebelumnya

(2) Tidak terlalu sukar

(3) Sesuai dengan sistem nilai anggota organisasi

(4) Terbuka untuk adanya ujicoba

(5) Keberhasilannya dapat terukur jelas

Jadi walaupun perubahan dibutuhkan oleh organisasi agar ia tetap eksis, ia

harus tetap memperhatikan beberapa hal agar kelak tidak merugikan organisasi itu

sendiri.

RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN DAN CARA

MENANGGULANGINYA

Berbagai respon pasti akan muncul seiring dengan adanya kebijakan untuk

berubah. Sebagai sebuah tindakan yang bijaksana, kita juga harus menghargai

adanya sikap negatif atau penolakan sementara oleh beberapa kalangan warga

sekolah. Sebuah artikel menarik di bidang organisasi menuliskan bahwa ajakan

untuk berubah akan lebih sulit bila sebelumnya telah terjadi kegagalan dalam

melaksanakan sebuah program perubahan. Hal yang sangat manusiawi ini hanyalah

salah satu contoh penyebab terjadinya penolakan anggota organisasi terhadap

perubahan. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah

sebagaimana disebutkan oleh Lunenburg (2004: 241-244):
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(1) Pengaruh kebutuhan

(2) Takut akan hal baru

(3) Ancaman terhadap pengaruh dan kekuasaan yang selama ini dipegang

(4) Rasa kolot terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai selama ini

(5) Struktur organisasi yang menghambat (karena umumnya bersifat birokrat)

(6) Terbatasnya sumber daya

(7) Telah adanya suatu kesepakatan antara beberapa kalangan warga sekolah dengan

pihak di luar sekolah

Rivai (2004: 442) memberikan gambaran tentang akibat ketidaksukaan

anggota organisasi terhadap perubahan. Perlawanan yang digambarkan pakar

manajemen tersebut terbagi atas tiga, yaitu tipe logis, tipe psikologis, dan tipe

sosiologis. Indikator dari perlawanan tipe logis antara lain munculnya hambatan

teknis atas perubahan, bertambahnya kebutuhan dana operasional, lamanya waktu

yang diperlukan untuk jalannya perubahan, dan usaha yang harus lebih keras dalam

rangka menguasai hal yang baru. Pada perlawanan tipe psikologis, indikator yang

ada tentu berhubungan dengan perasaan, antara lain ketakutan yang tidak jelas,

toleransi yang rendah, dan ketidaksenangan terhadap pimpinan atau agen perubahan.

Untuk perlawanan tipe sosiologis, hal-hal bersifat “atas nama kelompok” menjadi

pola mendasar, antara lain tumbuhnya koalisi politik, dan menentang nilai-nilai

baru atas dasar nilai kelompok yang telah dianut.

Runtutan kajian akan bermuara pada langkah apa yang harus dilakukan untuk

menanggulangi atau setidak-tidaknya mengurangi resistensi anggota organisasi.

Pendapat Lewin tentang model tiga tahap perubahan yang sangat populer

sebagaimana dikutip oleh Sutarto (2000: 415) bisa menjadi rujukan dalam
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melakukan perubahan organisasi. Dimulai dari tahap unfreezing yang menunjukkan

pola perilaku saat ini. Kedua adalah changing, yang menunjukkan pengembangan

pola perilaku baru yang didapat melalui proses identifikasi dan internalisasi. Pada

beberapa literatur lain, istilah changing digunakan secara bergantian dengan moving.

Tahap terakhir adalah refreezing, yaitu keadaan dimana terdapat perubahan

distabilisasi dengan penguatan atas pola perilaku baru.

Implementasi model Lewin tentu membutuhkan teknik operasional.

Sebagaimana diutarakan oleh Robbins (1994: 422), alternatif model yang bisa

dipilih antara lain intervensi (memasukkan modifikasi pada unsur struktur,

teknologi, proses organisasi, dan perilaku), partisipasi (pelibatan stakeholders

internal dalam perencanaan dan pelaksanaan) dan persuasi (memberikan dorongan,

berkomunikasi langsung, pemberian penghargaan).

Lebih mendalam lagi, pelaksanaan teknik-teknik tersebut masih memerlukan

nuansa pendekatan. Terdapat tiga pendekatan, yaitu struktural, pribadi, dan

kelompok. Contoh pendekatan struktural adalah pada bagaimana mengubah pola

wewenang, akses terhadap informasi, alokasi imbalan, dan teknologi. Untuk

pendekatan pribadi, cara ini ditujukan untuk mengatasi perubahan load atau sifat

kerja, yakni dengan mengubah persepsi orang mengenai pekerjaannya, dan agar

terjadi perubahan perilaku pada individu. Contoh strategi pendekatan pribadi adalah

melalui pengayaan tugas, pelatihan, dan modifikasi behavioristik. Pendekatan

ketiga adalah kelompok, yang strateginya antara lain dapat ditempuh melalui teknik

analisis peran (memahami dan memaknai peran), pemecahan masalah dalam

kelompok, dan membuat norma kelompok bersama-sama.
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CONTOH KASUS PENDEKATAN KELOMPOK AGAR TERJADINYA

PERUBAHAN ORGANISASI

Dalam melakukan perubahan organisasi, seorang agen perubahan sangat

perlu menyadari adanya aspek kultur dalam internal organisasinya. Tiga peneliti

dari Jerman yaitu Schreyoegg, Oechsler, and Waechter menguraikan bahwa budaya

yang melingkupi sebuah organisasi akan mempengaruhi anggotanya dalam

menerima sesuatu mengkonseptualisasikannya dan membuat keputusan akan hal

baru tersebut (Beitler,2007). Beitler juga mengutip pendapat Schein yang meyakini

bahwa seorang agen perubahan kadang mengalami hambatan oleh karena budaya di

organisasinya dikarenakan di dalamnya terkandung stabilitas, konsistensi, dan

pemaknaan. Di Indonesia prinsip kebersamaan dan kerukunan masih diyakini oleh

sebagian besar masyarakatnya. Untuk itulah penulis sengaja memetik contoh

dengan warna yang tidak berbeda dengan kultur tersebut.

Berikut merupakan salah satu contoh cara melakukan pendekatan kelompok

dalam rangka terjadinya perubahan organisasi yakni dengan teknik analisis peranan.

Teknik ini menurut Penulis memungkinkan sekali dilakukan sehubungan dengan

pola baru manajemen pendidikan di Indonesia, yakni manajemen peningkatan mutu

berbasis sekolah. Teknik analisis peranan dapat membantu meningkatkan kesadaran

masing-masing pihak untuk berpartisipasi sesuai dengan yang seharusnya.

Lunenburg (2004: 258) menegaskan bahwa banyak konsultan pendidikan di

Amerika yang kita kenal masyarakatnya dengan nilai individualisme tinggi

menggunakan teknik ini. Besar harapan teknik ini dapat diimplementasikan dan

berhasil di Indonesia yang memiliki budaya gotong royong.
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Langkah pertama: Memahami Peran. Teknik analisis peranan adalah

memberikan batasan yang jelas kepada masing-masing pihak/kelompok tentang

perannya terhadap keberhasilan sekolah. Dari situ dapat diperoleh gambaran

rasional pengaruh peran pihak satu dengan lainnya. Dalam langkah pertama ini

yang perlu dilaksanakan adalah meminta setiap individu menuliskan peranannya

di papan tulis sesuai dengan posisi jabatan atau keberadaannya. Setiap orang

dianjurkan untuk berdiskusi dengan yang lainnya dalam satu kelompok dalam

rangka menemukan batasan peran.

(1) Langkah kedua: Membandingkan dengan Harapan. Pelaksanaan langkah ini

dimulai dengan pihak atau kelompok yang memeriksa tulisan hasil langkah

pertama dari kelompok lainnya. Kesemua kelompok kemudian berdiskusi

perihal hasil pembandingan atas apa yang mereka harapkan dari kelompok lain

dengan peran-peran yang telah diidentifikasi oleh kelompok lain. Diskusi bisa

mengarah pada pengembangan peran atau bahkan pengurangan peran.

(2) Langkah ketiga: Penyimpulan Peran. Langkah terakhir adalah menyimpulkan

hasil diskusi mengenai profil peran kelompok masing-masing. Perlu diingat

bahwa profil peran harus memuat seperangkat aktivitas yang ditentukan atas

pembagian tugas sebagai ketentuan atas peran yang disandang (Dayal, &

Thomas dalam Lunenburg (2004: 258). Hal lain yang ditegaskan Dayal &

Thomas dalam buku yang sama adalah bahwa profil peran juga mengandung

perangkat yang menjelaskan kewajiban peran dan harapan atas peran tersebut.
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PENUTUP

Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tantangan yang berbeda dari hari

ke hari mendorong organisasi berimprovisasi dan berinovasi. “Berubah atau punah”

secara tajam dibidikkan di dunia industri, dan idiom bernuansa teori seleksi alam ini

kini juga banyak dianut kalangan pemimpin di sekolah. Sejauh hasil amatan,

perubahan biasanya menimbulkan pro dan kontra. Berbagai alasan melingkupi

penolakan dan kesetujuan, sehingga perlu ditempuh berbagai cara atau pendekatan

agar perubahan diawali dengan dukungan dari berbagai individu dalam organisasi

bersangkutan.

Mengatasnamakan kebutuhan organisasi untuk selalu mengikuti

perkembangan dalam rangka melakukan perubahan merupakan suatu hal yang

bijaksana, namun lebih bijaksana lagi jika perubahan tersebut mengandung

unsur-unsur rasional yang diketahui dan dipahami para anggota organisasi.

Implikasi dan saran lainnya atas runtutan teori dan temuan di makalah ini adalah

bahwa langkah-langkah sistematis dibutuhkan tidak hanya pada saat perubahan

bergulir, namun juga di masa-masa awal sosialisasi. Pimpinan dan si agen

perubahan seyogyanya mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam

rangka mendorong kontribusi positif anggota organisasi dalam hal ini warga

sekolah agar guliran perubahan berlangsung sebagaimanamestinya.
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PENDAHULUAN

Sebagai sistem yang terbuka, organisasi tidak dapat menghindari perubahan.

Perubahan suasana politik negara, ataupun keadaan ekonomi yang melemah secara

makro bahkan turut memberikan kontribusi terhadap adanya perubahan di sebuah

organisasi mikro. Demikian juga dengan organisasi pendidikan di level paling kecil,

yaitu sekolah. Terjadinya pergantian pimpinan, terbitnya kurikulum baru,

pengembangan gedung sekolah, adalah contoh-contoh perubahan yang

mempengaruhi sekolah dan bersifat terencana. Lain lagi dengan bencana alam yang

mungkin menimpa sekolah secara tak terencana, Tanpa mengurangi kewaspadaan

akan timbulnya perubahan tak terencana, uraian selanjutnya akan berbicara tentang

perubahan terencana dengan rasionalisasi bahwa tindakan antisipatif, inisitiatif dan

aktif dapat dipelajari dan menjadi sikap sehingga ketika menghadapi perubahan tak

terencana ada kesiapan mental dalam hal ini.

Penulis mengasumsikan bahwa setiap sekolah memiliki program kerja

tertentu baik yang langsung dibawah kendali Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan,

atau bahkan pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. Setiap kebijakan

yang diterbitkan oleh negara pastilah melalui tahapan sosialisasi paling tidak

terhadap pimpinan sekolah. Artinya, perubahan kebijakan secara makro pun

sesungguhnya masih memiliki tenggang waktu tertentu agar pimpinan dapat

berpikir tentang apa yang akan ia lakukan terhadap sekolahnya sehubungan dengan

perubahan makro tersebut. Jadi dalam kajian ini tidak dipermasalahkan apakah

sumber perubahan itu berupa inisiatif sekolah sendiri atau pemerintah sebagi pelaku

utamanya, karena pada dasarnya di dataran mikro kebijakan makro tetap
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memerlukan reinterpretasi oleh pimpinan setempat.

Di lapangan dengan mudah kita temui adanya pertanyaan-pertanyaan

sederhana dari kalangan guru atau staf sekolah, mengapa kurikulum mengalami

perubahan, mengapa harus ada kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis

sekolah, atau mengapa harus mengganti mesin tik manual dengan komputer.

Sebuah rasa keingintahuan semata atau isyarat penolakan adalah hal yang wajar

mengingat sebagian orang lebih senang berada pada kondisi mapan. Menyikapi hal

tersebut seorang agen perubahan contoh Kepala Sekolah perlu memahami,

mengantisipasi dan mengatasi, serta menentukan proses perubahan yang seminimal

mungkin menimbulkan gejolak di kalangan warga sekolah. Tahapan awal pada

proses perubahan dengan demikian memegang peranan yang sangat penting dalam

menunjang bergulir dan berhasilnya sebuah perubahan.

Mengacu pada rangkaian penjelasan di atas, permasalahan pertama yang

akan dikemukakan adalah alasan perubahan itu sendiri, dan dilanjutkan pada

bagaimana menyikapi adanya resistensi terhadap perubahan. Agar materi dalam

makalah ini cukup menghubungkan antara dunia teori dan praktis, maka Penulis

juga menjelaskan tentang contoh langkah dalam mengawali perubahan di sekolah.

Ada tiga tujuan yang menyertai penulisan makalah ini, pertama ialah

memberikan pemahaman tentang penyebab perubahan pada organisasi khususnya

sekolah. Tujuan kedua adalah mengenalkan pembaca pada berbagai sebab, bentuk

dan pengurangan resistensi terhadap perubahan, sedangkan tujuan ketiga yakni

memberikan pandangan implementatif tentang bagaimana mengawali perubahan di

sekolah.
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MENGAPA HARUS BERUBAH?

Gugatan yang satu ini kerap dilontarkan pihak-pihak yang membutuhkan

rasionalisasi terjadinya perubahan di organisasi. Lunenburg (2004: 239-241)

memberikan penjelasan baik dari sisi internal maupun eksternal sekolah. Ia

menyebutkan ada beberapa tekanan yang mau tidak mau membuat sekolah

melakukan perubahan, yaitu sebagai berikut:

(1) Dorongan untuk menjadi lebih accountable

(2) Terjadinya perubahan kependudukan

(3) Kurangnya SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas

(4) Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan

(5) Proses yang dilakukan anggota organisasi dan keadaan anggota organisasi itu

sendiri yang mempengaruhi jalannya proses.

Akibat dari dorongan-dorongan tersebut, dapat diklasifikasikan jenis-jenis

perubahan yang menggejala pada organisasi. Glatthorn dan Bowman dalam Lipham

& Hoeh (1974: 107-108)) menyebutkan adanya tiga jenis perubahan pada lembaga

pendidikan, yakni perubahan struktural, perubahan program, dan perubahan

menyangkut SDM. Masih dalam buku yang sama, Saville memaparkan empat jenis

perubahan pada satuan lembaga pendidikan, yang terdiri atas perkembangan yang

baru di bidang teknis, proses yang baru, tujuan baru, dan perkembangan kurikulum.

Perkembangan baru bidang teknis misal berhubungan dengan teknologi adalah

masuknya internet ke sekolah sehingga menuntut guru untuk juga mampu

mengoperasikan sistem informasi dan komunikasi tersebut. Proses yang baru

sebagai contoh adanya pergantian pemimpin yayasan. Adapun tujuan baru

dicontohkan dengan pengembangan visi dan misi sekolah, dan perkembangan
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kurikulum yang biasanya mengandung perubahan pendekatan instruksional.

Menghadapi sekeliling kita yang senantiasa berubah, hendaknya justru

memicu pimpinan sekolah untuk berhati-hati pula dalam menyikapinya. Lipham &

Hoeh (1974: 108) mengutip dari Rogers & Shoemaker bahwa perubahan harus

mengandung lima unsur. Lima unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) Memiliki tingkat kegunaan lebih tinggi daripada sebelumnya

(2) Tidak terlalu sukar

(3) Sesuai dengan sistem nilai anggota organisasi

(4) Terbuka untuk adanya ujicoba

(5) Keberhasilannya dapat terukur jelas

Jadi walaupun perubahan dibutuhkan oleh organisasi agar ia tetap eksis, ia

harus tetap memperhatikan beberapa hal agar kelak tidak merugikan organisasi itu

sendiri.

RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN DAN CARA

MENANGGULANGINYA

Berbagai respon pasti akan muncul seiring dengan adanya kebijakan untuk

berubah. Sebagai sebuah tindakan yang bijaksana, kita juga harus menghargai

adanya sikap negatif atau penolakan sementara oleh beberapa kalangan warga

sekolah. Sebuah artikel menarik di bidang organisasi menuliskan bahwa ajakan

untuk berubah akan lebih sulit bila sebelumnya telah terjadi kegagalan dalam

melaksanakan sebuah program perubahan. Hal yang sangat manusiawi ini hanyalah

salah satu contoh penyebab terjadinya penolakan anggota organisasi terhadap

perubahan. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah

sebagaimana disebutkan oleh Lunenburg (2004: 241-244):
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(1) Pengaruh kebutuhan

(2) Takut akan hal baru

(3) Ancaman terhadap pengaruh dan kekuasaan yang selama ini dipegang

(4) Rasa kolot terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai selama ini

(5) Struktur organisasi yang menghambat (karena umumnya bersifat birokrat)

(6) Terbatasnya sumber daya

(7) Telah adanya suatu kesepakatan antara beberapa kalangan warga sekolah dengan

pihak di luar sekolah

Rivai (2004: 442) memberikan gambaran tentang akibat ketidaksukaan

anggota organisasi terhadap perubahan. Perlawanan yang digambarkan pakar

manajemen tersebut terbagi atas tiga, yaitu tipe logis, tipe psikologis, dan tipe

sosiologis. Indikator dari perlawanan tipe logis antara lain munculnya hambatan

teknis atas perubahan, bertambahnya kebutuhan dana operasional, lamanya waktu

yang diperlukan untuk jalannya perubahan, dan usaha yang harus lebih keras dalam

rangka menguasai hal yang baru. Pada perlawanan tipe psikologis, indikator yang

ada tentu berhubungan dengan perasaan, antara lain ketakutan yang tidak jelas,

toleransi yang rendah, dan ketidaksenangan terhadap pimpinan atau agen perubahan.

Untuk perlawanan tipe sosiologis, hal-hal bersifat “atas nama kelompok” menjadi

pola mendasar, antara lain tumbuhnya koalisi politik, dan menentang nilai-nilai

baru atas dasar nilai kelompok yang telah dianut.

Runtutan kajian akan bermuara pada langkah apa yang harus dilakukan untuk

menanggulangi atau setidak-tidaknya mengurangi resistensi anggota organisasi.

Pendapat Lewin tentang model tiga tahap perubahan yang sangat populer

sebagaimana dikutip oleh Sutarto (2000: 415) bisa menjadi rujukan dalam
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melakukan perubahan organisasi. Dimulai dari tahap unfreezing yang menunjukkan

pola perilaku saat ini. Kedua adalah changing, yang menunjukkan pengembangan

pola perilaku baru yang didapat melalui proses identifikasi dan internalisasi. Pada

beberapa literatur lain, istilah changing digunakan secara bergantian dengan moving.

Tahap terakhir adalah refreezing, yaitu keadaan dimana terdapat perubahan

distabilisasi dengan penguatan atas pola perilaku baru.

Implementasi model Lewin tentu membutuhkan teknik operasional.

Sebagaimana diutarakan oleh Robbins (1994: 422), alternatif model yang bisa

dipilih antara lain intervensi (memasukkan modifikasi pada unsur struktur,

teknologi, proses organisasi, dan perilaku), partisipasi (pelibatan stakeholders

internal dalam perencanaan dan pelaksanaan) dan persuasi (memberikan dorongan,

berkomunikasi langsung, pemberian penghargaan).

Lebih mendalam lagi, pelaksanaan teknik-teknik tersebut masih memerlukan

nuansa pendekatan. Terdapat tiga pendekatan, yaitu struktural, pribadi, dan

kelompok. Contoh pendekatan struktural adalah pada bagaimana mengubah pola

wewenang, akses terhadap informasi, alokasi imbalan, dan teknologi. Untuk

pendekatan pribadi, cara ini ditujukan untuk mengatasi perubahan load atau sifat

kerja, yakni dengan mengubah persepsi orang mengenai pekerjaannya, dan agar

terjadi perubahan perilaku pada individu. Contoh strategi pendekatan pribadi adalah

melalui pengayaan tugas, pelatihan, dan modifikasi behavioristik. Pendekatan

ketiga adalah kelompok, yang strateginya antara lain dapat ditempuh melalui teknik

analisis peran (memahami dan memaknai peran), pemecahan masalah dalam

kelompok, dan membuat norma kelompok bersama-sama.
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CONTOH KASUS PENDEKATAN KELOMPOK AGAR TERJADINYA

PERUBAHAN ORGANISASI
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menerima sesuatu mengkonseptualisasikannya dan membuat keputusan akan hal
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bahwa seorang agen perubahan kadang mengalami hambatan oleh karena budaya di

organisasinya dikarenakan di dalamnya terkandung stabilitas, konsistensi, dan

pemaknaan. Di Indonesia prinsip kebersamaan dan kerukunan masih diyakini oleh

sebagian besar masyarakatnya. Untuk itulah penulis sengaja memetik contoh

dengan warna yang tidak berbeda dengan kultur tersebut.

Berikut merupakan salah satu contoh cara melakukan pendekatan kelompok

dalam rangka terjadinya perubahan organisasi yakni dengan teknik analisis peranan.

Teknik ini menurut Penulis memungkinkan sekali dilakukan sehubungan dengan

pola baru manajemen pendidikan di Indonesia, yakni manajemen peningkatan mutu

berbasis sekolah. Teknik analisis peranan dapat membantu meningkatkan kesadaran

masing-masing pihak untuk berpartisipasi sesuai dengan yang seharusnya.

Lunenburg (2004: 258) menegaskan bahwa banyak konsultan pendidikan di

Amerika yang kita kenal masyarakatnya dengan nilai individualisme tinggi

menggunakan teknik ini. Besar harapan teknik ini dapat diimplementasikan dan

berhasil di Indonesia yang memiliki budaya gotong royong.
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Langkah pertama: Memahami Peran. Teknik analisis peranan adalah

memberikan batasan yang jelas kepada masing-masing pihak/kelompok tentang

perannya terhadap keberhasilan sekolah. Dari situ dapat diperoleh gambaran

rasional pengaruh peran pihak satu dengan lainnya. Dalam langkah pertama ini

yang perlu dilaksanakan adalah meminta setiap individu menuliskan peranannya

di papan tulis sesuai dengan posisi jabatan atau keberadaannya. Setiap orang

dianjurkan untuk berdiskusi dengan yang lainnya dalam satu kelompok dalam

rangka menemukan batasan peran.

(1) Langkah kedua: Membandingkan dengan Harapan. Pelaksanaan langkah ini

dimulai dengan pihak atau kelompok yang memeriksa tulisan hasil langkah

pertama dari kelompok lainnya. Kesemua kelompok kemudian berdiskusi

perihal hasil pembandingan atas apa yang mereka harapkan dari kelompok lain

dengan peran-peran yang telah diidentifikasi oleh kelompok lain. Diskusi bisa

mengarah pada pengembangan peran atau bahkan pengurangan peran.

(2) Langkah ketiga: Penyimpulan Peran. Langkah terakhir adalah menyimpulkan

hasil diskusi mengenai profil peran kelompok masing-masing. Perlu diingat

bahwa profil peran harus memuat seperangkat aktivitas yang ditentukan atas

pembagian tugas sebagai ketentuan atas peran yang disandang (Dayal, &

Thomas dalam Lunenburg (2004: 258). Hal lain yang ditegaskan Dayal &

Thomas dalam buku yang sama adalah bahwa profil peran juga mengandung

perangkat yang menjelaskan kewajiban peran dan harapan atas peran tersebut.
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agar perubahan diawali dengan dukungan dari berbagai individu dalam organisasi

bersangkutan.
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perkembangan dalam rangka melakukan perubahan merupakan suatu hal yang

bijaksana, namun lebih bijaksana lagi jika perubahan tersebut mengandung

unsur-unsur rasional yang diketahui dan dipahami para anggota organisasi.

Implikasi dan saran lainnya atas runtutan teori dan temuan di makalah ini adalah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai 

oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya  perubahan bagi 

peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi 

dalam setiap organisasi. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan 

untuk  memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. 

Berkaitan dengan ini, seorang ahli filsafat Yunani kuno yang 

bernama Heraclitus pernah berkata bahwa didunia ini tidak ada yang 

permanen, kecuali perubahan. Pernyataan tersebut kiranya masih 

mengandung kebenaran sampai saat ini. Dikatakan demikian karena 

memang pada kenyataannya di dunia ini selalu terjadi perubahan yang 

mencakup seluruh segi kehidupan baik pada tingkat individu maupun tingkat 

organisasional. Menarik untuk dicatat bahwa disamping selalu terjadi 

perubahan di semua segi kehidupan, perubahan dalam satu bidang pasti 

mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung pada bidang 

kehudupan yang lainnya. Dengan kata lain, suatu perubahan merupakan 

dependent variable untuk perubahan di bidang yang lainnya dan oleh karena 

itu antara satu perubahan dengan perubahan yang lainnya selalu terdapat 

interelasi dan interdepedensi nyata, meskipun korelasinya mungkin tidak 

segera dapat dilihat. 



Oleh karena perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu 

terjadi, pimpinan organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-

pemerintah disamping harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi diluar organisasi yang dipimpinnya dan mampu 

memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan-

perubahan yang terjadi itu, mutlak perlu pula untuk mempunyai 

keterampilan dan keberanian untuk melakukan perubahan didalam 

organisasi demi peningkatan kemampuan organisasional untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Dilain pihak 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. 

PT. Samatour Group selalu berupaya agar perubahan yang terjadi di 

perusahaan dapat membawa dampak positif. Perusahaan juga selalu 

berupaya memanajemen setiap perubahan yang akan terjadi dengan 

melibatkan seluruh karyawan dan selalu berupaya untuk 

mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses perubahan tersebut. 

 

B. Masalah Dalam Penulisan 

Masalah dari penulisan ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur apa 

saja yang ada didalam proses perubahan pada PT. Samator Group. 

 

 



C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dalam 

proses perubahan pada PT. Samator Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Menurut Prof. Dr. J. Winardi, Manajemen perubahan adalah upaya 

yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, 

dimana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan, konflik, 

kelompok, dan komunikasi. 

Menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah sebuah proses 

sistematis dalam penerapan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena 

dampak dari proses perubahan tersebut. 

Menurut Nikhols pengertian manajemen perubahan bisa dibagi menjadi tiga, 

diantaranya: 



• Manajemen perubahan, yaitu tugas pengelolaan perubahan yang akan 

dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun perubahan 

yang tidak direncanakan. 

• Manajemen perubahan, yaitu praktek area profesional, dimana praktisi 

dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan Agent of change. 

• Manajemen perubahan, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari 

model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian 

digunakan sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional. 

 

B. Tujuan Manajemen Perubahan 

Adapun tujuan dari manajemen perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 

eksternal (sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan 

teknologi dan peralatan dan lainnya), dan juga di lingkungan eksternal 

(perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi 

dan lainnya). 

3. Untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar 

ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, 

perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi 

perusahaan. 

 

 



C. Proses Manajemen Perubahan 

Proses manajemen perubahan terjadi dalam beberapa tahap. Adapun 

tahap-tahap manajemen perubahan diantaranya yaitu: 

1. Identifikasi Perubahan 

Pada tahap ini, suatu organisasi/perusahaan harus mengenal perubahan 

apa yang akan dilakukan. 

2. Perencanaan Perubahan 

Pada tahap ini, organisasi/perusahaan harus dilakukan analisis mengenai 

mendalam dalam organisasi tersebut baik itu berkaitan dengan teknik 

serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. 

3. Implementasi Perubahan 

Pada tahap ini, akan terjadi proses pencairan, perubahan dan pembekuan 

yang diharapkan. 

4. Evaluasi dan Umpan Balik 

Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data yang lengkap. Untuk itu, 

pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. 

Hasil evaluasi tersebut bisa di umpan balik pada tahap 1, sehingga 

dampak perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. 

 
D. Faktor – faktor Penyebab Perubahan Pada Organisasi 

1. Faktor Internal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi 

dimana factor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan 

organisasi. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam 

organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai 



sumber. Problem yang sering timbul berkaitan dengan hubungan 

sesame anggota organisasi pada umumnya menyangkut masalah 

komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota. Proses kerja 

sama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang 

merupakan penyebab dilakukannya perubahan. 

Problem yang timbul dapat menyangkut masalah system 

kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan atau peralatan 

yang digunakan. Sistem kerja sama yang terlalu birokratis atau 

sebaliknya dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. 

System birokrasi (kaku) menyebabkan hubungan antar anggota 

menjadi impersonal yang mengakibatkan rendahnya semangat kerja 

dan pada gilirannya produktivitas menurun, demikian sebaliknya. 

Perubahan yang harus dilakukan akan menyangkut struktur organisasi 

yang digunakan. 

Hubungan antar anggota yang kurang harmonis juga merupakan 

salah satu problem yang lazim terjadi. Dibedakan menjadi dua, yaitu: 

problem yang menyangkut hubungan atasan bawahan (hubungan yang 

bersifat vertikal), dan problem yang menyangkut hubungan sesama 

anggota yang kedudukannya setingkat (hubungan yang bersifat 

horizontal). Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah 

problem yang menyangkut pengambilan keputusan dan komunikasi. 

Keputusan pimpinan yang berkenaan dengan system pengupahan, 

misalnya dianggap tidak adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau 



putusan tentang pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama, 

dsb. 

Contoh Faktor Internal : 

a. Problem hubungan antar anggota 

b. Problem dalam proses kerja sama 

c. Problem keuangan 

d. Perubahan kebijakan lingkungan 

e. Perubahan tujuan organisasi 

f. Perluasan wilayah operasi tujuan organisasi 

g. Volume kegiatan yang semakin bertambah banyak 

h. Sikap dan perilaku dari anggota organisasi 

 

2. Faktor Eksternal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang 

dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa 

factor tersebut antara lain : Politik, Hukum , Kebudayaan, Teknologi, 

Sumber alam, Demografi dan sebagainya. 

Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering 

disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan 

yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu 

organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang 

kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi 

karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan 



organisasi yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan 

teknologi, faktor ekonomi dan peraturan pemerintah. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab 

penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama 

dengan perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan 

dalam berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas 

tenaga kerja, jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system 

penggajian yang diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-

bagian yang ada dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena 

adanya perlengkapan baru. 

Contoh Faktor Eksternal: 

a. Politik 

b. Hukum 

c. Kebudayaan 

d. Teknologi 

e. Sumber Daya Alam 

f. Demografi 

g. Sosiologi 

 

E. Unsur-Unsur Dalam Proses Perubahan  

Menurut Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu : 

1) Lingkungan; 

2) Kapabilitas organisasi; 



3) Aktor perubahan; 

4) Strategi perubahan; 

5) Proses perubahan; 

6) Budaya perubahan; 

7) Tindakan perubahan; 

8) Kepemimpinan visioner; 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah berada. 

Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem yang 

bergerak dan saling berinteraksi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan di 

sekitar sebuah sistem. Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan 

lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-

SOSBUD-HANKAM-AG. Aktor penggagas atau penggerak perubahan 

perlu memperhatikan dengan seksama lingkungan eksternalnya 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Apa itu “ PT. Samator Group” 

PT. SAMATOR GROUP Merupakan Perusahaan yang Bergerak 

sebagai Pemain Gas Industri Terbesar di Indonesia, baik Produk Gas 

maupun Jasa Layanan Gas seperti Kesehatan, Kontruksi, Minyak dan Gas 

Bumi, Metalurgi, Petrokimia, Elektronik, Otomotif dll. 

 

B. Visi dan Misi PT. Samator Group”  

Visi : Menjadi perusahaan yang paling diidamkan, terus tumbuh dan 

berkembang dengan mendayagunakan sumber daya alam yang memberikan 

manfaat bagi kehidupan. 

Misi : - Memberikan yang terbaik bagi pemangku kepentingan. 

- Memperluas wilayah usaha dan mengembangkan produk layanan 

serta teknologi. 

- Berintegritas dan berkomitmen terhadap kualitas, Health dan 

Safety Environment dan Tata kelola Perusahaan. 

- Meningkatkan TCS (Total Customer Solution) 

 

 

 

 



C. Struktur Organisasi “PT. Samator Group” 

PT. SAMATOR GROUP SURABAYA 

 

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI PALEMBANG 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI – PELINTUNG RIAU 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI BATAM 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI LAMPUNG 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI MEDAN 

 

D. Strategi “PT. Samator Group” 

1. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu dengan mengacu pada standar 

nasional dan internasional secara efektif dalam segala aspek kegiatan 

perusahaan, serta mematuhi peraturan yang berlaku. 

2. Meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan secara 

berkesinambungan. 

3. Meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing agar kebutuhan dan 

keinginan para stakeholder selalu terjamin dan terpenuhi. 

 

 

 



E. Unsur-Unsur Dalam Suatu Proses Perubahan  

1. Lingkungan 

1.1 Lingkungan Internal 

a. Adanya masalah apabila penempatan karyawan tidak sesuai dengan 

kemampuan. 

b. Adanya masalah dalam mesin operasi sehingga perusahaan tidak 

bisa berproduksi.  

 

1.2 Lingkungan Eksternal  

a. Ekonomi berpengaruhi terhadap pasar bisnis. 

b. Teknologi menggunakan automatis dan manual sistem kontrol 

c. Politik mempengaruhi pasar bebas 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

PT. Samator Group ini memiliki kapabilitas dalam melakukan 

perubahan, karena mempunyai kemampuan yang handal untuk 

mengubah perusahaan menjadi lebih maju. 

 

3. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan dengan menerapkan sistem manajemen mutu 

dengan mengacu pada standar nasional dan internasional secara efektif 

dalam segala aspek kegiatan perusahaan, serta mematuhi peraturan yang 

berlaku, meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan secara 

berkesinambungan dan meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing 



agar kebutuhan dan keinginan para stakeholder selalu terjamin dan 

terpenuhi. 

 

4. Proses Perubahan 

Proses perubahan yang ada pada PT. Samator Group  mudah dan 

terintegrasi dengan cepat, karena perusahaan mampu bersaing dengan 

perusahaan yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

PT. Samatour Group selalu berupaya agar perubahan yang terjadi di 

perusahaan dapat membawa dampak positif. Perusahaan juga selalu 

berupaya memanajemen setiap perubahan yang akan terjadi dengan 

melibatkan seluruh karyawan dan selalu berupaya untuk 

mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses perubahan tersebut. 

Adapun unsur-unsur dalam suatu proses perubahan pada PT. Samator 

Group yaitu : Lingkungan, Kapabilitas organisasi, Strategi perubahan,  

Proses perubahan. 

 

 

 



B. Saran 

Untuk setiap organisasi harus cepat tanggap terhadap perubahan yang 

terjadi di organisasinya tersebut. Baik itu perubahan ke arah positif apalagi 

perubahan yang mengarah ke negatif. Apabila perubahan itu ke arah positif 

kita cepat tanggap akan membawa hal positif dengan cepat untuk organisasi 

kita contohnya untuk citra organisasi, apabila perubahan itu ke arah negatif 

jika kita cepat tanggap kita akan cepat menyelesaikannya karena 

dikhawatirkan jika tidak cepat selesai akan membawa dampak negatif 

terhadap organisasi kita. 
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PENDAHULUAN

Sebagai sistem yang terbuka, organisasi tidak dapat menghindari perubahan.

Perubahan suasana politik negara, ataupun keadaan ekonomi yang melemah secara

makro bahkan turut memberikan kontribusi terhadap adanya perubahan di sebuah

organisasi mikro. Demikian juga dengan organisasi pendidikan di level paling kecil,

yaitu sekolah. Terjadinya pergantian pimpinan, terbitnya kurikulum baru,

pengembangan gedung sekolah, adalah contoh-contoh perubahan yang

mempengaruhi sekolah dan bersifat terencana. Lain lagi dengan bencana alam yang

mungkin menimpa sekolah secara tak terencana, Tanpa mengurangi kewaspadaan

akan timbulnya perubahan tak terencana, uraian selanjutnya akan berbicara tentang

perubahan terencana dengan rasionalisasi bahwa tindakan antisipatif, inisitiatif dan

aktif dapat dipelajari dan menjadi sikap sehingga ketika menghadapi perubahan tak

terencana ada kesiapan mental dalam hal ini.

Penulis mengasumsikan bahwa setiap sekolah memiliki program kerja

tertentu baik yang langsung dibawah kendali Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan,

atau bahkan pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. Setiap kebijakan

yang diterbitkan oleh negara pastilah melalui tahapan sosialisasi paling tidak

terhadap pimpinan sekolah. Artinya, perubahan kebijakan secara makro pun

sesungguhnya masih memiliki tenggang waktu tertentu agar pimpinan dapat

berpikir tentang apa yang akan ia lakukan terhadap sekolahnya sehubungan dengan

perubahan makro tersebut. Jadi dalam kajian ini tidak dipermasalahkan apakah

sumber perubahan itu berupa inisiatif sekolah sendiri atau pemerintah sebagi pelaku

utamanya, karena pada dasarnya di dataran mikro kebijakan makro tetap
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memerlukan reinterpretasi oleh pimpinan setempat.

Di lapangan dengan mudah kita temui adanya pertanyaan-pertanyaan

sederhana dari kalangan guru atau staf sekolah, mengapa kurikulum mengalami

perubahan, mengapa harus ada kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis

sekolah, atau mengapa harus mengganti mesin tik manual dengan komputer.

Sebuah rasa keingintahuan semata atau isyarat penolakan adalah hal yang wajar

mengingat sebagian orang lebih senang berada pada kondisi mapan. Menyikapi hal

tersebut seorang agen perubahan contoh Kepala Sekolah perlu memahami,

mengantisipasi dan mengatasi, serta menentukan proses perubahan yang seminimal

mungkin menimbulkan gejolak di kalangan warga sekolah. Tahapan awal pada

proses perubahan dengan demikian memegang peranan yang sangat penting dalam

menunjang bergulir dan berhasilnya sebuah perubahan.

Mengacu pada rangkaian penjelasan di atas, permasalahan pertama yang

akan dikemukakan adalah alasan perubahan itu sendiri, dan dilanjutkan pada

bagaimana menyikapi adanya resistensi terhadap perubahan. Agar materi dalam

makalah ini cukup menghubungkan antara dunia teori dan praktis, maka Penulis

juga menjelaskan tentang contoh langkah dalam mengawali perubahan di sekolah.

Ada tiga tujuan yang menyertai penulisan makalah ini, pertama ialah

memberikan pemahaman tentang penyebab perubahan pada organisasi khususnya

sekolah. Tujuan kedua adalah mengenalkan pembaca pada berbagai sebab, bentuk

dan pengurangan resistensi terhadap perubahan, sedangkan tujuan ketiga yakni

memberikan pandangan implementatif tentang bagaimana mengawali perubahan di

sekolah.
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MENGAPA HARUS BERUBAH?

Gugatan yang satu ini kerap dilontarkan pihak-pihak yang membutuhkan

rasionalisasi terjadinya perubahan di organisasi. Lunenburg (2004: 239-241)

memberikan penjelasan baik dari sisi internal maupun eksternal sekolah. Ia

menyebutkan ada beberapa tekanan yang mau tidak mau membuat sekolah

melakukan perubahan, yaitu sebagai berikut:

(1) Dorongan untuk menjadi lebih accountable

(2) Terjadinya perubahan kependudukan

(3) Kurangnya SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas

(4) Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan

(5) Proses yang dilakukan anggota organisasi dan keadaan anggota organisasi itu

sendiri yang mempengaruhi jalannya proses.

Akibat dari dorongan-dorongan tersebut, dapat diklasifikasikan jenis-jenis

perubahan yang menggejala pada organisasi. Glatthorn dan Bowman dalam Lipham

& Hoeh (1974: 107-108)) menyebutkan adanya tiga jenis perubahan pada lembaga

pendidikan, yakni perubahan struktural, perubahan program, dan perubahan

menyangkut SDM. Masih dalam buku yang sama, Saville memaparkan empat jenis

perubahan pada satuan lembaga pendidikan, yang terdiri atas perkembangan yang

baru di bidang teknis, proses yang baru, tujuan baru, dan perkembangan kurikulum.

Perkembangan baru bidang teknis misal berhubungan dengan teknologi adalah

masuknya internet ke sekolah sehingga menuntut guru untuk juga mampu

mengoperasikan sistem informasi dan komunikasi tersebut. Proses yang baru

sebagai contoh adanya pergantian pemimpin yayasan. Adapun tujuan baru

dicontohkan dengan pengembangan visi dan misi sekolah, dan perkembangan
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kurikulum yang biasanya mengandung perubahan pendekatan instruksional.

Menghadapi sekeliling kita yang senantiasa berubah, hendaknya justru

memicu pimpinan sekolah untuk berhati-hati pula dalam menyikapinya. Lipham &

Hoeh (1974: 108) mengutip dari Rogers & Shoemaker bahwa perubahan harus

mengandung lima unsur. Lima unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) Memiliki tingkat kegunaan lebih tinggi daripada sebelumnya

(2) Tidak terlalu sukar

(3) Sesuai dengan sistem nilai anggota organisasi

(4) Terbuka untuk adanya ujicoba

(5) Keberhasilannya dapat terukur jelas

Jadi walaupun perubahan dibutuhkan oleh organisasi agar ia tetap eksis, ia

harus tetap memperhatikan beberapa hal agar kelak tidak merugikan organisasi itu

sendiri.

RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN DAN CARA

MENANGGULANGINYA

Berbagai respon pasti akan muncul seiring dengan adanya kebijakan untuk

berubah. Sebagai sebuah tindakan yang bijaksana, kita juga harus menghargai

adanya sikap negatif atau penolakan sementara oleh beberapa kalangan warga

sekolah. Sebuah artikel menarik di bidang organisasi menuliskan bahwa ajakan

untuk berubah akan lebih sulit bila sebelumnya telah terjadi kegagalan dalam

melaksanakan sebuah program perubahan. Hal yang sangat manusiawi ini hanyalah

salah satu contoh penyebab terjadinya penolakan anggota organisasi terhadap

perubahan. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah

sebagaimana disebutkan oleh Lunenburg (2004: 241-244):
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(1) Pengaruh kebutuhan

(2) Takut akan hal baru

(3) Ancaman terhadap pengaruh dan kekuasaan yang selama ini dipegang

(4) Rasa kolot terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai selama ini

(5) Struktur organisasi yang menghambat (karena umumnya bersifat birokrat)

(6) Terbatasnya sumber daya

(7) Telah adanya suatu kesepakatan antara beberapa kalangan warga sekolah dengan

pihak di luar sekolah

Rivai (2004: 442) memberikan gambaran tentang akibat ketidaksukaan

anggota organisasi terhadap perubahan. Perlawanan yang digambarkan pakar

manajemen tersebut terbagi atas tiga, yaitu tipe logis, tipe psikologis, dan tipe

sosiologis. Indikator dari perlawanan tipe logis antara lain munculnya hambatan

teknis atas perubahan, bertambahnya kebutuhan dana operasional, lamanya waktu

yang diperlukan untuk jalannya perubahan, dan usaha yang harus lebih keras dalam

rangka menguasai hal yang baru. Pada perlawanan tipe psikologis, indikator yang

ada tentu berhubungan dengan perasaan, antara lain ketakutan yang tidak jelas,

toleransi yang rendah, dan ketidaksenangan terhadap pimpinan atau agen perubahan.

Untuk perlawanan tipe sosiologis, hal-hal bersifat “atas nama kelompok” menjadi

pola mendasar, antara lain tumbuhnya koalisi politik, dan menentang nilai-nilai

baru atas dasar nilai kelompok yang telah dianut.

Runtutan kajian akan bermuara pada langkah apa yang harus dilakukan untuk

menanggulangi atau setidak-tidaknya mengurangi resistensi anggota organisasi.

Pendapat Lewin tentang model tiga tahap perubahan yang sangat populer

sebagaimana dikutip oleh Sutarto (2000: 415) bisa menjadi rujukan dalam
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melakukan perubahan organisasi. Dimulai dari tahap unfreezing yang menunjukkan

pola perilaku saat ini. Kedua adalah changing, yang menunjukkan pengembangan

pola perilaku baru yang didapat melalui proses identifikasi dan internalisasi. Pada

beberapa literatur lain, istilah changing digunakan secara bergantian dengan moving.

Tahap terakhir adalah refreezing, yaitu keadaan dimana terdapat perubahan

distabilisasi dengan penguatan atas pola perilaku baru.

Implementasi model Lewin tentu membutuhkan teknik operasional.

Sebagaimana diutarakan oleh Robbins (1994: 422), alternatif model yang bisa

dipilih antara lain intervensi (memasukkan modifikasi pada unsur struktur,

teknologi, proses organisasi, dan perilaku), partisipasi (pelibatan stakeholders

internal dalam perencanaan dan pelaksanaan) dan persuasi (memberikan dorongan,

berkomunikasi langsung, pemberian penghargaan).

Lebih mendalam lagi, pelaksanaan teknik-teknik tersebut masih memerlukan

nuansa pendekatan. Terdapat tiga pendekatan, yaitu struktural, pribadi, dan

kelompok. Contoh pendekatan struktural adalah pada bagaimana mengubah pola

wewenang, akses terhadap informasi, alokasi imbalan, dan teknologi. Untuk

pendekatan pribadi, cara ini ditujukan untuk mengatasi perubahan load atau sifat

kerja, yakni dengan mengubah persepsi orang mengenai pekerjaannya, dan agar

terjadi perubahan perilaku pada individu. Contoh strategi pendekatan pribadi adalah

melalui pengayaan tugas, pelatihan, dan modifikasi behavioristik. Pendekatan

ketiga adalah kelompok, yang strateginya antara lain dapat ditempuh melalui teknik

analisis peran (memahami dan memaknai peran), pemecahan masalah dalam

kelompok, dan membuat norma kelompok bersama-sama.
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CONTOH KASUS PENDEKATAN KELOMPOK AGAR TERJADINYA

PERUBAHAN ORGANISASI

Dalam melakukan perubahan organisasi, seorang agen perubahan sangat

perlu menyadari adanya aspek kultur dalam internal organisasinya. Tiga peneliti

dari Jerman yaitu Schreyoegg, Oechsler, and Waechter menguraikan bahwa budaya

yang melingkupi sebuah organisasi akan mempengaruhi anggotanya dalam

menerima sesuatu mengkonseptualisasikannya dan membuat keputusan akan hal

baru tersebut (Beitler,2007). Beitler juga mengutip pendapat Schein yang meyakini

bahwa seorang agen perubahan kadang mengalami hambatan oleh karena budaya di

organisasinya dikarenakan di dalamnya terkandung stabilitas, konsistensi, dan

pemaknaan. Di Indonesia prinsip kebersamaan dan kerukunan masih diyakini oleh

sebagian besar masyarakatnya. Untuk itulah penulis sengaja memetik contoh

dengan warna yang tidak berbeda dengan kultur tersebut.

Berikut merupakan salah satu contoh cara melakukan pendekatan kelompok

dalam rangka terjadinya perubahan organisasi yakni dengan teknik analisis peranan.

Teknik ini menurut Penulis memungkinkan sekali dilakukan sehubungan dengan

pola baru manajemen pendidikan di Indonesia, yakni manajemen peningkatan mutu

berbasis sekolah. Teknik analisis peranan dapat membantu meningkatkan kesadaran

masing-masing pihak untuk berpartisipasi sesuai dengan yang seharusnya.

Lunenburg (2004: 258) menegaskan bahwa banyak konsultan pendidikan di

Amerika yang kita kenal masyarakatnya dengan nilai individualisme tinggi

menggunakan teknik ini. Besar harapan teknik ini dapat diimplementasikan dan

berhasil di Indonesia yang memiliki budaya gotong royong.



9

Langkah pertama: Memahami Peran. Teknik analisis peranan adalah

memberikan batasan yang jelas kepada masing-masing pihak/kelompok tentang

perannya terhadap keberhasilan sekolah. Dari situ dapat diperoleh gambaran

rasional pengaruh peran pihak satu dengan lainnya. Dalam langkah pertama ini

yang perlu dilaksanakan adalah meminta setiap individu menuliskan peranannya

di papan tulis sesuai dengan posisi jabatan atau keberadaannya. Setiap orang

dianjurkan untuk berdiskusi dengan yang lainnya dalam satu kelompok dalam

rangka menemukan batasan peran.

(1) Langkah kedua: Membandingkan dengan Harapan. Pelaksanaan langkah ini

dimulai dengan pihak atau kelompok yang memeriksa tulisan hasil langkah

pertama dari kelompok lainnya. Kesemua kelompok kemudian berdiskusi

perihal hasil pembandingan atas apa yang mereka harapkan dari kelompok lain

dengan peran-peran yang telah diidentifikasi oleh kelompok lain. Diskusi bisa

mengarah pada pengembangan peran atau bahkan pengurangan peran.

(2) Langkah ketiga: Penyimpulan Peran. Langkah terakhir adalah menyimpulkan

hasil diskusi mengenai profil peran kelompok masing-masing. Perlu diingat

bahwa profil peran harus memuat seperangkat aktivitas yang ditentukan atas

pembagian tugas sebagai ketentuan atas peran yang disandang (Dayal, &

Thomas dalam Lunenburg (2004: 258). Hal lain yang ditegaskan Dayal &

Thomas dalam buku yang sama adalah bahwa profil peran juga mengandung

perangkat yang menjelaskan kewajiban peran dan harapan atas peran tersebut.
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PENUTUP

Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tantangan yang berbeda dari hari

ke hari mendorong organisasi berimprovisasi dan berinovasi. “Berubah atau punah”

secara tajam dibidikkan di dunia industri, dan idiom bernuansa teori seleksi alam ini

kini juga banyak dianut kalangan pemimpin di sekolah. Sejauh hasil amatan,

perubahan biasanya menimbulkan pro dan kontra. Berbagai alasan melingkupi

penolakan dan kesetujuan, sehingga perlu ditempuh berbagai cara atau pendekatan

agar perubahan diawali dengan dukungan dari berbagai individu dalam organisasi

bersangkutan.

Mengatasnamakan kebutuhan organisasi untuk selalu mengikuti

perkembangan dalam rangka melakukan perubahan merupakan suatu hal yang

bijaksana, namun lebih bijaksana lagi jika perubahan tersebut mengandung

unsur-unsur rasional yang diketahui dan dipahami para anggota organisasi.

Implikasi dan saran lainnya atas runtutan teori dan temuan di makalah ini adalah

bahwa langkah-langkah sistematis dibutuhkan tidak hanya pada saat perubahan

bergulir, namun juga di masa-masa awal sosialisasi. Pimpinan dan si agen

perubahan seyogyanya mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam

rangka mendorong kontribusi positif anggota organisasi dalam hal ini warga

sekolah agar guliran perubahan berlangsung sebagaimanamestinya.
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TENTANG UNSUR-UNSUR DALAM PROSES PERUBAHAN PADA ORGANISASI 

PT WIJAYA KARYA BETON. 

1. Lingkungan. 

a. Lingkungan internal. 

Adanya factor kompetensi pegawai baru yang selalu berubah sehingga 

berpengaruh pada rolling antara pegawai. Dengan adanya rolling ini 

dimungkinkan adanya perubahan organisasi sesuai personil yang memiliki 

kompetensi lebih.  

b. Lingkungan ekternal. 

Persaingan akan industri precast beton mulai tumbuh sehingga PT Wijaya 

Karya Beton,Tbk sedangkan di satu sisi diharuskan tetap tumbuh (Growth) 

pertahun 20%. Hal ini yang memacu jajaran Direksi untuk melakukan 

pegembangan bisnis atau ekspansi bisnis di luar kebiaasaan lama yang 

hanya produksi precast saja. 

Faktor ekonomi juga mempengaruhi dengan tidak stabilnya atau fluktuasi 

nilai rupiah PT Wijaya Karya Beton,Tbk mengambil langkah strategis 

dengan menggandeng PT Krakatau Steel sehingga terbentuk anak 

perusahaan Wika Krakatau Beton. Hal ini dilakukan dengan harapan 

material besi produksi PT Krakatau Steel bisa kita dapat dengan harga yang 

relative murah walaupun nilai rupiah tidak bisa stabil setidaknya komponen 

material pembentuk beton tidak terlalu naik signifikan. 

Adanya permintaan dari stakeholder atas kenaikan nilai saham kepada PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk. 

 

 



2. Strategi perubahan. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk merupakan perusahaan bergerak dibidang precast 

beton dengan kapasitas produksi pertahun sd 3,5 juta m3 dalam 1 (satu) tahun 

dan selalu dituntut untuk tumbuh pertahun 20% - 25%. Selama 4 tahun terakhir 

belakangan ini PT Wijaya Karya Beton,Tbk telah melakukan innovasi teknologi 

sebagai dasar strategi perubahan di perusahaan. Adapun perubahan 

strateginya dari sisi produksi adalah dengan adanya investasi wire caging 

machine. Alat tersebut merubah kapasitas produksi yang mana perhari jika 

produksi atau merakit tulangan hanya bisa 60 rakitan dengan adanya wire 

caging mesin kapasitas rakitan naik 300% menjadi 180 sd 200 rakitan. 

Untuk menaikkan laba perusahaan dan omset kontrak serta omset penjualan, 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk juga melakukan ekspansi bisnisnya merambah ke 

penjualan material bahan baku (Quarry), Jasa (Service), Penjualan Concrete 

(Ready Mix). Hal ini berpengaruh besar atas pencapaian dan perkembangan 

usaha dari perusahaan. Dengan adanya ekspansi bisnis yang diambil oleh PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk menjadi dasar perubahan strategi bisnis di 

perusahaan tersebut sehingga dimungkinkan perusahaan tetap akan bertahan 

walaupun terdapat persaingan perusahaan yang sama muncul dengan bidang 

yang sama seperti Waskita Beton Precast, Adhimix Precast, PP Persisi dan 

Brantas Abipraya Beton. 

Untuk menambah omset kontrak PT Wijaya Karya Beton,Tbk juga melakukan 

kerjasama dengan perusahaan jepang dalam hal ini “KOBE” yang mana 

sebagai titik awal MOU proyek nasional yang bersifat investasi oleh negara 

jepang atas proyek-proyek di Indonesia. Sehingga jika ada proyek-proyek 

investasi jepang di Indonesia bisa dipastikan PT Wijaya Karya Beton,Tbk yang 



akan mengerjakan proyek tersebut. Dengan adanya MOU tersebut maka di 

tahun 2013 terbentuklah anak perusahaan PT Wijaya Karya Beton,Tbk yang 

dinamakan PT Wika KOBE. 

Pada akhir tahun 2018 PT Wijaya Karya Beton,Tbk menambah 1 (Satu) unit 

Wilayah Penjulan yang berlokasi di Balikpapan untuk mengcover area 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Langkah ini diambil 

mengingat adanya potensi proyek yang besar serta berimbas pada perolehan 

omset kontrak PT Wijaya Karya Beton,Tbk. Seperti diketahui PT Wijaya Karya 

Beton,Tbk memiliki 6 Wilayah Penjualan + 1 Wilayah Baru (Balikpapan) 

sehingga total 7 wilayah penjualan serta di dukung oleh 14 Pabrik Produk 

Beton, 1 Mobile Plant dan 3 Crushing Plant. 

 

 



 

 

3. Budaya atau kultur. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk menanggapi persaingan di dunia usaha precast 

beton dengan jalan merubah Visi Perusahaan yang mana Visi perusahaan 

lama (Old Vision) “Menjadi perusahaan terbaik dalam industry pracetak” 

mengalami perubahan menjadi Visi baru (New Vision) “Menjadi perusahaan 

terkemuka dibidang Engineering, Production dan Installation (EPI) Industri 

beton di Asia Tenggara. Dengan adanya perubahan Visi tersebut merubah 

budaya atau kultur dari perusahaan yang mana awal berdirinya perusahaan 

hanya bergerak produksi saja dengan adanya perubahan Visi tersebut budaya 

atau kultur pegawai berubah tidak hanya mampu produksi akan tetapi juga 



harus bisa mendesain, menganalisa, menghitung dan bagaimana cara 

memasang produk yang efektif serta lebih efisien dari sisi biaya. 

Selain itu budaya di Wijaya karya Beton,Tbk telah merujuk pada ISO 

9001:2015; OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2015 untuk mengelola resiko-

resiko dan meningkatkan kinerja keselamatan, kesehatan, kerja dan 

lingkungannya. Hal ini bertujuan membantu organisasi atau perusahaan untuk 

mengimplementasikan sistem manajemen terintegrasi mengenai mutu, K3 dan 

lingkungannya. Di PT Wijaya Karya Beton,Tbk sudah mengimplementasikan 

budaya K3 sehingga setiap triwulan masing-masing proyek harus melaporkan 

manajemen resiko di masing-masing unit kerjanya ke kantor pusat dibawah 

kendali Manajer QSHE (Quality,Safety,Healty & Enviroment). 

Budaya di proyek pun setiap akan melaksanakan pekerjaan baru harus 

membuat JSA (Job Safety Analisis) dan IBPR (Identifikasi Bahaya 

Pengendalian Resiko), hal ini di akhir tahun 2000-an jarang dibuat dokumen 

administrasi tersebut. Setelah merujuk pada standar SMK3L (Sistem 

Manajemen Kesehatan, Keselamatan, Kerja dan Lingkungan) budaya pegawai 

sudah mulai berubah pola bekerjanya. Yang awalnya tidak menggunakan body 

harness saat bekerja di ketinggian sekarang muali berubah menggunakan body 

harness, menggunakan APD (Alat Pelindung Diri). Dengan tersebut budaya 

atau kultur bisa berubah dengan adanya sistem manajemen yang berlaku. 

 

4. Technologi. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk merupakan perusahaan precast beton pertama di 

Indonesia yang mana sudah menerapkan teknologi yang mengacu pada JIS 

(Standard Jepang) untuk perhitungan maupun tahapan produksinya. Di 



perusahaan ini selalu melakukan innovasi terhadap produk dan teknologi yang 

dikembangkan. Seperti motto yang selalu di dengungkan oleh Perusahaan 

“Innovation and Trust”. 

Selain itu dengan budaya yang lama dan adanya dunia teknologi ini PT Wijaya 

Karya Beton,Tbk telah meluncurkan aplikasi Wton Mobile atau Aplikasi Wijaya 

Karya Beton di masing-masing pegawai sehingga setiap pegawai bisa melihat 

Spesifikasi Produk, Kapasitas Pabrik, Sisa Cuti pegawai dan Posisi tiap-tiap 

pegawai. Manfaat adanya Wton Mobile ini diharapkan semua insan WIKA 

mampu memasarkan produk precast ke pelanggan dan dapat memberikan 

informasi yang tepat dan akurat kepada pelanggan. 

 

5. Struktur organisasi. 

Dengan adanya pengembangan perusahaan secara tidak langsung struktur 

organisasi akan berubah mengikuti. PT Wijaya Karya Beton,Tbk telah memiliki 

3 Perusahaan Anak yaitu : Wika KOBE, Wika Krakatau Beton dan WIKA CLT. 

Organisasi berubah secara cepat dengan adanya enitas perusahaan anak PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk. Yang awalnya menajer bagian bisa jadi direktur di 

perusahaan anak. Dan posisi yang dibawahnya akan tertarik naik keatas dan 

mengalami pergeseran posisi jabatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai 

oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya  perubahan bagi 

peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi dalam 

setiap organisasi. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk  

memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. 

Berkaitan dengan ini, seorang ahli filsafat Yunani kuno yang bernama 

Heraclitus pernah berkata bahwa didunia ini tidak ada yang permanen, 

kecuali perubahan. Pernyataan tersebut kiranya masih mengandung 

kebenaran sampai saat ini. Dikatakan demikian karena memang pada 

kenyataannya di dunia ini selalu terjadi perubahan yang mencakup seluruh 

segi kehidupan baik pada tingkat individu maupun tingkat organisasional. 

Menarik untuk dicatat bahwa disamping selalu terjadi perubahan di semua 

segi kehidupan, perubahan dalam satu bidang pasti mempunyai dampak 

langsung maupun tidak langsung pada bidang kehudupan yang lainnya. 

Dengan kata lain, suatu perubahan merupakan dependent variable untuk 

perubahan di bidang yang lainnya dan oleh karena itu antara satu perubahan 

dengan perubahan yang lainnya selalu terdapat interelasi dan interdepedensi 

nyata, meskipun korelasinya mungkin tidak segera dapat dilihat. 

Oleh karena perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu 

terjadi, pimpinan organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-



pemerintah disamping harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi diluar organisasi yang dipimpinnya dan mampu 

memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan-

perubahan yang terjadi itu, mutlak perlu pula untuk mempunyai keterampilan 

dan keberanian untuk melakukan perubahan didalam organisasi demi 

peningkatan kemampuan organisasional untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dilain pihak 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. 

Klinik shally Autis Center Palembang selalu berupaya agar perubahan 

yang terjadi di klinik dapat membawa dampak positif bagi klnik, karyawan 

dan pasien. Klinik juga selalu berupaya memanajemen setiap perubahan yang 

akan terjadi dengan melibatkan semua orang yang terkait dalam klinik serta 

klinik selalu berupaya untuk mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses 

perubahan tersebut 

 

B. Masalah Dalam Penulisan 

Masalah dari penulisan ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang 

ada didalam proses perubahan pada Klinik Shally Autis Center Palembang? 

 

 

 



C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dalam proses 

perubahan pada klinik Shally Autis Center palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Menurut Prof. Dr. J. Winardi, Manajemen perubahan adalah upaya 

yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, 

dimana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan, konflik, 

kelompok, dan komunikasi. 

Menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah sebuah proses 

sistematis dalam penerapan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena 

dampak dari proses perubahan tersebut. 

Menurut Nikhols pengertian manajemen perubahan bisa dibagi menjadi tiga, 

diantaranya: 



• Manajemen perubahan, yaitu tugas pengelolaan perubahan yang akan 

dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun perubahan 

yang tidak direncanakan. 

• Manajemen perubahan, yaitu praktek area profesional, dimana praktisi 

dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan Agent of change. 

• Manajemen perubahan, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari 

model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian digunakan 

sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional. 

 

B. Tujuan Manajemen Perubahan 

Adapun tujuan dari manajemen perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 

eksternal (sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan 

teknologi dan peralatan dan lainnya), dan juga di lingkungan eksternal 

(perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi dan 

lainnya). 

3. Untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar 

ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, 

perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi 

perusahaan. 

 

 



C. Proses Manajemen Perubahan 

Proses manajemen perubahan terjadi dalam beberapa tahap. Adapun 

tahap-tahap manajemen perubahan diantaranya yaitu: 

1. Identifikasi Perubahan 

Pada tahap ini, suatu organisasi/perusahaan harus mengenal 

perubahan apa yang akan dilakukan. 

2. Perencanaan Perubahan 

Pada tahap ini, organisasi/perusahaan harus dilakukan analisis 

mengenai mendalam dalam organisasi tersebut baik itu berkaitan dengan 

teknik serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. 

3. Implementasi Perubahan 

Pada tahap ini, akan terjadi proses pencairan, perubahan dan 

pembekuan yang diharapkan. 

4. Evaluasi dan Umpan Balik 

Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data yang lengkap. Untuk 

itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. 

Hasil evaluasi tersebut bisa di umpan balik pada tahap 1, sehingga dampak 

perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. 

 
D. Faktor – faktor Penyebab Perubahan Pada Organisasi 

1. Faktor Internal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi 

dimana factor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan 

organisasi. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi 

yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber. Problem 



yang sering timbul berkaitan dengan hubungan sesame anggota organisasi 

pada umumnya menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan 

masing-masing anggota. Proses kerja sama yang berlangsung dalam 

organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya 

perubahan. 

Problem yang timbul dapat menyangkut masalah system 

kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan atau peralatan 

yang digunakan. Sistem kerja sama yang terlalu birokratis atau sebaliknya 

dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. System 

birokrasi (kaku) menyebabkan hubungan antar anggota menjadi 

impersonal yang mengakibatkan rendahnya semangat kerja dan pada 

gilirannya produktivitas menurun, demikian sebaliknya. Perubahan yang 

harus dilakukan akan menyangkut struktur organisasi yang digunakan. 

Hubungan antar anggota yang kurang harmonis juga merupakan 

salah satu problem yang lazim terjadi. Dibedakan menjadi dua, yaitu: 

problem yang menyangkut hubungan atasan bawahan (hubungan yang 

bersifat vertikal), dan problem yang menyangkut hubungan sesama 

anggota yang kedudukannya setingkat (hubungan yang bersifat 

horizontal). Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah problem 

yang menyangkut pengambilan keputusan dan komunikasi. Keputusan 

pimpinan yang berkenaan dengan system pengupahan, misalnya dianggap 

tidak adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau putusan tentang 

pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama, dsb. 

Contoh Faktor Internal : 



a. Problem hubungan antar anggota 

b. Problem dalam proses kerja sama 

c. Problem keuangan 

d. Perubahan kebijakan lingkungan 

e. Perubahan tujuan organisasi 

f. Perluasan wilayah operasi tujuan organisasi 

g. Volume kegiatan yang semakin bertambah banyak 

h. Sikap dan perilaku dari anggota organisasi 

2. Faktor Eksternal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang 

dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa factor 

tersebut antara lain : Politik, Hukum , Kebudayaan, Teknologi, Sumber 

alam, Demografi dan sebagainya. 

Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering 

disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan 

yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu 

organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat 

dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena 

lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi 

yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan teknologi, faktor 

ekonomi dan peraturan pemerintah. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab 

penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama dengan 

perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan dalam 



berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, 

jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system penggajian yang 

diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-bagian yang ada 

dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena adanya perlengkapan 

baru. 

Contoh Faktor Eksternal: 

a. Politik 

b. Hukum 

c. Kebudayaan 

d. Teknologi 

e. Sumber Daya Alam 

f. Demografi 

g. Sosiologi 

 

E.  Unsur-Unsur Dalam Proses Perubahan  

Menurut Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu : 

1) Lingkungan; 

2) Kapabilitas organisasi; 

3) Aktor perubahan; 

4) Strategi perubahan; 

5) Proses perubahan; 

6) Budaya perubahan; 

7) Tindakan perubahan; 



8) Kepemimpinan visioner; 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah berada. 

Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem yang 

bergerak dan saling berinteraksi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan di 

sekitar sebuah sistem. Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan 

lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-

SOSBUD-HANKAM-AG. Aktor penggagas atau penggerak perubahan perlu 

memperhatikan dengan seksama lingkungan eksternalnya 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Apa itu Klinik “ Shally Autis Center” 

Klinik “ Shally Autis Center” merupakan salah satu klinik tumbuh 

kembang anak di palembang. Kami melayani informasi, konsultasi, terapi dan 

bimbel calistung anak berkebutuhan khusus. 

 

B. Visi dan Misi Klinik “ Shally Autis Center”  

Visi : Menjadi klinik tumbuh kembang anak yang unggul di Palembang. 

Misi : Terus menerus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan 

orang tua, serta mengikuti perkembangan ilmu terapi untuk diterapkan 

ke pasien agar dapat membantu peningkatan perkembangan pasien. 

 

C. Program Terapi di Klinik “Shally Autis Center” 

 Kami memiliki beberapa program terapi, yaitu : 

1. Sensori Intergrasi 

2. Terapi Wicara 

3. Terapi Okupasi 

4. Bimbel Calistung  

 

D. Fasilitas di Klinik “Shally Autis Center” 

 Kami memiliki beberapa Fasilitas untuk kenyamanan pasien dan orang tua, 

yaitu : 



1. Ruang tunggu untuk orang tua dengan sofa dan ber AC dan dilengkapi 

dengan buku, Koran dan air minum. 

2. Ruang terapi yang ber AC. 

3. Alat-alat terapi yang digunakan sesuai standar Internasional. 

4. Terapis yang merupakan lulusan terapi. 

 

E. Strategi Pemasaran Klinik “Shally Autis Center” 

1. Melalui media sosial facebook, instagram, whatsapp dan lain-lain 

2. Menyebarkan brosur kerumah-rumah, instansi, pertokoan atau sekolah-

sekolah 

3. Menjalin hubungan baik dengan dokter tumbuh kembang anak, dokter 

rehabilitasi medik dan klinik-klinik tumbuh kembang lainnya yang ada di 

Palembang. 

4.  

F. Struktur Organisasi Klinik “Shally Autis Center” 

Kepala Klinik 

 

 

 

 

 

  

   

 

Wakil Kepala 

Admin Klinik 

Terapis 1 Terapis 2 Terapis 3 Terapis 4 



 

G. Unsur-Unsur Dalam Suatu Proses Perubahan  

1. Lingkungan 

1.1 Lingkungan Internal 

a. Adanya masalah antara sesama karyawan di klinik yang dapat 

membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman sehingga akan 

membuat semangat karyawan berkurang dalam bekerja dan bahkan 

menyebabkan ada karyawan yang berhenti kerja. Ini dapat 

menyebabkan  perubahan pada bidang pekerjaan yang karyawan 

tersebut pegang. 

b. Adanya masalah dalam kerjasama klinik terhadap dokter, psikolog 

maupun sekolah – sekolah. Apabila ada kerjasama yang stop atau 

tidak baik akan menyebabkan pola rujukan pasien akan berubah 

sehingga dapat mengganggu dalam evaluasi perkembangan pasien 

secara komprehensif 

c. Adanya masalah dalam keuangan klinik yang akan mengganggu 

operasional klinik 

d. Perubahan tujuan organisasi oleh owner klinik dapat merubah pola 

kerja karyawan. 

1.2 Lingkungan Eksternal  

a. Politik mempengaruhi perekonomian masyarakat, di khawatirkan 

orang tua memilih terapi dengan BPJS di rumah sakit 

b. Adanya aturan hukum dari pemerintah berupa HAM membuat 

terapis harus lebih berhati – hati dalam melakukan proses terapi 



c. Budaya setiap keluarga ataupun masyarakat terkadang berbeda, 

mereka menganggap gangguan pada anaknya hanya terganggu 

pada bicarana saja padahal ada yang sangat kompleks 

gangguannya 

d. Kecanggihan teknologi yang semakin pesat berkembang membuat 

klinik harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. 

Dan perkembangan media terapi 

e. Demografi cukup mempengaruhi perubahan pada klinik, dengan 

banyaknya anga kelahiran sekarang banyak juga jumlah anak 

berkebutuhan khusus 

f. Perilaku setiap individu berbeda – beda 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

Klinik “ Shally Autis Center” ini memiliki kapabilitas dalam 

melakukan perubahan, namun adanya perbedaan ide-ide dan prilaku setiap 

individu-individu kadang membuat membuat perselisihan, sehingga 

kadang-kadang menimbulkan ketidakkompakan. 

3. Aktor Perubahan 

Seluruh karyawan yang ada pada Klinik “ Shally Autis Center”, 

memiliki andil yang sama dalam melakukan perubahan, mulai dari Terapis 

sampai Kepala Klinik termasuk Owner Klinik. 

4. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan ada pada Owner Klinik dan Kepala Klinik 

dengan mendengarkan pendapat orang lain secara demokratis dan 



berdasarkan pengalaman  orang serta pengetahuan yang didapat baik 

melalui buku maupun internet. 

5. Proses Perubahan 

Proses perubahan yang ada pada Klinik “ Shally Autis Center” mudah dan 

terintegrasi dengan cepat, karyawan bisa mengemukakan pendapat, 

memberi saran, masukan dan  kritik yang membangun, demi kemajuan 

klinik. 

6    Budaya Perubahan dan Tindakan Perubahan 

 Budaya perubahan yang ada adalah sebagai berikut : 

a. Politik 

Politik mempengaruhi perekonomian masyarakat, di khawatirkan orang 

tua memilih terapi dengan BPJS di rumah sakit. 

Perubahan sekarang : Klinik tidak menaikkan iuran terapi selama 

perekonomian belum stabil. Dan terus meningkatkan kualitas terapi dll 

agar orang tua tetap untuk memilih terapi di klinik kita. 

b. Hukum 

Adanya aturan hukum dari pemerintah berupa HAM membuat terapis 

harus lebih berhati – hati dalam melakukan proses terapi. 

Perubahan sekarang : Adanya cctv di setiap ruangan terapi dan ruangan 

lain di klinik yang selalu dipantau. Dan setiap anak yang akan mulai 

terapi di lihat dulu kondisinya. 

c. Kebudayaan 



Budaya setiap keluarga ataupun masyarakat terkadang berbeda, mereka 

menganggap gangguan pada anaknya hanya terganggu pada bicarana 

saja padahal ada yang sangat kompleks gangguannya. 

Perubahan sekarang : adanya edukasi orang tua pasien mengenai proses 

terapi dan keadaan anaknya. 

d. Teknologi 

Kecanggihan teknologi yang semakin pesat berkembang membuat 

klinik harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. Dan 

perkembangan media terapi. 

Perubahan sekarang : Klinik menyediakan teknologi yang sesuai 

kemajuan zaman, contoh komputer dan menyediakan media / alat – alat 

terapi yang sesuai standar yang terakhir berlaku. 

e. Demografi 

Demografi cukup mempengaruhi perubahan pada klinik, dengan 

banyaknya angaka kelahiran sekarang banyak juga jumlah anak 

berkebutuhan khusus. 

Perubahan sekarang : Manajemennya :Klinik selalu memantau 

perkembangan permintaan terapi sehingga akan di atur jam kerja 

karyawan, penambahan jumlah karyawan dan aturan operasional 

lainnya. 

f. Sosiologi 

Perilaku setiap individu berbeda – beda 



Perubahan sekarang : Kita selalu membuat strategi pelayanan yang 

terbaik terhadap pasien dan orang tuanya. Strategi tersebut selalu di 

evaluasi pada waktu yang telah di tentukan. 

7 . Kepemimpinan Visioner 

Kepala Klinik mengalami peningkatan/progress perubahan kearah yang 

lebih baik, karena Kepala Klinik memiliki tujuan (visi) yang jelas dan 

mampu memotivasi pegawai agar lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Klinik shally Autis Center Palembang selalu berupaya agar perubahan 

yang terjadi di klinik dapat membawa dampak positif bagi klnik, karyawan 

dan pasien. Klinik juga selalu berupaya memanajemen setiap perubahan yang 

akan terjadi dengan melibatkan semua orang yang terkait dalam klinik. 

Adapununsur-unsur dalam suatu proses perubahan pada  Klinik 

Shally AutisCenter Palembang yaitu : Lingkungan, Kapabilitas organisasi, 

Aktor perubahan, Strategi perubahan,  Proses perubahan, Budaya 

perubahan, Tindakan perubahan, Kepemimpinan visioner 

 

 

 



B. Saran 

untuk setiap organisasi harus cepat tanggap terhadap perubahan yang 

terjadi di organisasinya tersebut. Baik itu perubahan ke arah positif apalagi 

perubahan yang mengarah ke negatif. Apabila perubahan itu ke arah positif 

kita cepat tanggap akan membawa hal positif dengan cepat untuk organisasi 

kita contohnya untuk citra organisasi, apabila perubahan itu ke arah negatif 

jika kita cepat tanggap kita akan cepat menyelesaikannya karena 

dimkhawatirkan jika tidak cepat selesai akan membawa dampak negatif 

terhadap organisasi kita. 
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TENTANG UNSUR-UNSUR DALAM PROSES PERUBAHAN PADA ORGANISASI 

PT WIJAYA KARYA BETON. 

1. Lingkungan. 

a. Lingkungan internal. 

Adanya factor kompetensi pegawai baru yang selalu berubah sehingga 

berpengaruh pada rolling antara pegawai. Dengan adanya rolling ini 

dimungkinkan adanya perubahan organisasi sesuai personil yang memiliki 

kompetensi lebih.  

b. Lingkungan ekternal. 

Persaingan akan industri precast beton mulai tumbuh sehingga PT Wijaya 

Karya Beton,Tbk sedangkan di satu sisi diharuskan tetap tumbuh (Growth) 

pertahun 20%. Hal ini yang memacu jajaran Direksi untuk melakukan 

pegembangan bisnis atau ekspansi bisnis di luar kebiaasaan lama yang 

hanya produksi precast saja. 

Faktor ekonomi juga mempengaruhi dengan tidak stabilnya atau fluktuasi 

nilai rupiah PT Wijaya Karya Beton,Tbk mengambil langkah strategis 

dengan menggandeng PT Krakatau Steel sehingga terbentuk anak 

perusahaan Wika Krakatau Beton. Hal ini dilakukan dengan harapan 

material besi produksi PT Krakatau Steel bisa kita dapat dengan harga yang 

relative murah walaupun nilai rupiah tidak bisa stabil setidaknya komponen 

material pembentuk beton tidak terlalu naik signifikan. 

Adanya permintaan dari stakeholder atas kenaikan nilai saham kepada PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk. 

 

 



2. Strategi perubahan. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk merupakan perusahaan bergerak dibidang precast 

beton dengan kapasitas produksi pertahun sd 3,5 juta m3 dalam 1 (satu) tahun 

dan selalu dituntut untuk tumbuh pertahun 20% - 25%. Selama 4 tahun terakhir 

belakangan ini PT Wijaya Karya Beton,Tbk telah melakukan innovasi teknologi 

sebagai dasar strategi perubahan di perusahaan. Adapun perubahan 

strateginya dari sisi produksi adalah dengan adanya investasi wire caging 

machine. Alat tersebut merubah kapasitas produksi yang mana perhari jika 

produksi atau merakit tulangan hanya bisa 60 rakitan dengan adanya wire 

caging mesin kapasitas rakitan naik 300% menjadi 180 sd 200 rakitan. 

Untuk menaikkan laba perusahaan dan omset kontrak serta omset penjualan, 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk juga melakukan ekspansi bisnisnya merambah ke 

penjualan material bahan baku (Quarry), Jasa (Service), Penjualan Concrete 

(Ready Mix). Hal ini berpengaruh besar atas pencapaian dan perkembangan 

usaha dari perusahaan. Dengan adanya ekspansi bisnis yang diambil oleh PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk menjadi dasar perubahan strategi bisnis di 

perusahaan tersebut sehingga dimungkinkan perusahaan tetap akan bertahan 

walaupun terdapat persaingan perusahaan yang sama muncul dengan bidang 

yang sama seperti Waskita Beton Precast, Adhimix Precast, PP Persisi dan 

Brantas Abipraya Beton. 

Untuk menambah omset kontrak PT Wijaya Karya Beton,Tbk juga melakukan 

kerjasama dengan perusahaan jepang dalam hal ini “KOBE” yang mana 

sebagai titik awal MOU proyek nasional yang bersifat investasi oleh negara 

jepang atas proyek-proyek di Indonesia. Sehingga jika ada proyek-proyek 

investasi jepang di Indonesia bisa dipastikan PT Wijaya Karya Beton,Tbk yang 



akan mengerjakan proyek tersebut. Dengan adanya MOU tersebut maka di 

tahun 2013 terbentuklah anak perusahaan PT Wijaya Karya Beton,Tbk yang 

dinamakan PT Wika KOBE. 

Pada akhir tahun 2018 PT Wijaya Karya Beton,Tbk menambah 1 (Satu) unit 

Wilayah Penjulan yang berlokasi di Balikpapan untuk mengcover area 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Langkah ini diambil 

mengingat adanya potensi proyek yang besar serta berimbas pada perolehan 

omset kontrak PT Wijaya Karya Beton,Tbk. Seperti diketahui PT Wijaya Karya 

Beton,Tbk memiliki 6 Wilayah Penjualan + 1 Wilayah Baru (Balikpapan) 

sehingga total 7 wilayah penjualan serta di dukung oleh 14 Pabrik Produk 

Beton, 1 Mobile Plant dan 3 Crushing Plant. 

 

 



 

 

3. Budaya atau kultur. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk menanggapi persaingan di dunia usaha precast 

beton dengan jalan merubah Visi Perusahaan yang mana Visi perusahaan 

lama (Old Vision) “Menjadi perusahaan terbaik dalam industry pracetak” 

mengalami perubahan menjadi Visi baru (New Vision) “Menjadi perusahaan 

terkemuka dibidang Engineering, Production dan Installation (EPI) Industri 

beton di Asia Tenggara. Dengan adanya perubahan Visi tersebut merubah 

budaya atau kultur dari perusahaan yang mana awal berdirinya perusahaan 

hanya bergerak produksi saja dengan adanya perubahan Visi tersebut budaya 

atau kultur pegawai berubah tidak hanya mampu produksi akan tetapi juga 



harus bisa mendesain, menganalisa, menghitung dan bagaimana cara 

memasang produk yang efektif serta lebih efisien dari sisi biaya. 

Selain itu budaya di Wijaya karya Beton,Tbk telah merujuk pada ISO 

9001:2015; OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2015 untuk mengelola resiko-

resiko dan meningkatkan kinerja keselamatan, kesehatan, kerja dan 

lingkungannya. Hal ini bertujuan membantu organisasi atau perusahaan untuk 

mengimplementasikan sistem manajemen terintegrasi mengenai mutu, K3 dan 

lingkungannya. Di PT Wijaya Karya Beton,Tbk sudah mengimplementasikan 

budaya K3 sehingga setiap triwulan masing-masing proyek harus melaporkan 

manajemen resiko di masing-masing unit kerjanya ke kantor pusat dibawah 

kendali Manajer QSHE (Quality,Safety,Healty & Enviroment). 

Budaya di proyek pun setiap akan melaksanakan pekerjaan baru harus 

membuat JSA (Job Safety Analisis) dan IBPR (Identifikasi Bahaya 

Pengendalian Resiko), hal ini di akhir tahun 2000-an jarang dibuat dokumen 

administrasi tersebut. Setelah merujuk pada standar SMK3L (Sistem 

Manajemen Kesehatan, Keselamatan, Kerja dan Lingkungan) budaya pegawai 

sudah mulai berubah pola bekerjanya. Yang awalnya tidak menggunakan body 

harness saat bekerja di ketinggian sekarang muali berubah menggunakan body 

harness, menggunakan APD (Alat Pelindung Diri). Dengan tersebut budaya 

atau kultur bisa berubah dengan adanya sistem manajemen yang berlaku. 

 

4. Technologi. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk merupakan perusahaan precast beton pertama di 

Indonesia yang mana sudah menerapkan teknologi yang mengacu pada JIS 

(Standard Jepang) untuk perhitungan maupun tahapan produksinya. Di 



perusahaan ini selalu melakukan innovasi terhadap produk dan teknologi yang 

dikembangkan. Seperti motto yang selalu di dengungkan oleh Perusahaan 

“Innovation and Trust”. 

Selain itu dengan budaya yang lama dan adanya dunia teknologi ini PT Wijaya 

Karya Beton,Tbk telah meluncurkan aplikasi Wton Mobile atau Aplikasi Wijaya 

Karya Beton di masing-masing pegawai sehingga setiap pegawai bisa melihat 

Spesifikasi Produk, Kapasitas Pabrik, Sisa Cuti pegawai dan Posisi tiap-tiap 

pegawai. Manfaat adanya Wton Mobile ini diharapkan semua insan WIKA 

mampu memasarkan produk precast ke pelanggan dan dapat memberikan 

informasi yang tepat dan akurat kepada pelanggan. 

 

5. Struktur organisasi. 

Dengan adanya pengembangan perusahaan secara tidak langsung struktur 

organisasi akan berubah mengikuti. PT Wijaya Karya Beton,Tbk telah memiliki 

3 Perusahaan Anak yaitu : Wika KOBE, Wika Krakatau Beton dan WIKA CLT. 

Organisasi berubah secara cepat dengan adanya enitas perusahaan anak PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk. Yang awalnya menajer bagian bisa jadi direktur di 

perusahaan anak. Dan posisi yang dibawahnya akan tertarik naik keatas dan 

mengalami pergeseran posisi jabatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini teknologi Dunia sedang memasuki era Revolusi Industri 4.0, 

yaitu di mana sebuah era yang merupakan periode pada suatu perkembangan yang 

baru, dan beberapa teknologi yang dapat meliputi yaitu; teknologi fisik, teknologi 

digital dan teknologi biologis dan masing-masing tersebut telah mencapai sebuah 

perkembangan yang belum pernah terjadi pada sebelumnya yang ada di bidangnya 

masing-masing. Ketiga teknologi tersebut merupakan suatu dorongan terhadap 

teknologi utama atau yang paling mendasar untuk Revolusi Industri 4.0. 

Perubahan yang terjadi dalam Revolusi Industri 4.0 yaitu di mana Era 

revolusi Industri 4.0 dapat mengarah kepada era Disrupsi yang berarti era dimana 

akan terjadi sesuatu pada banyaknya jenis perubahan yang terjadi dalam setiap 

segi kehidupannya.  

Perubahan yang ada pada saat ini yaitu dapat terlihat dalam sector ekonomi 

yaitu dengan munculnya sebuah pemanfaatan situs online atau internet yang 

berbasis pada aktivitas keseharian dalam kehidupan manusia yang berupa ojek 

online atau transportasi online yang dapat memanfaatkan sebuah aplikasi mobile 

phone yang ada.  

Hal tersebut yang mendorong Taksi offline semakin sulit untuk 

menyesuaikan atau bersaing dengan taksi atau transportasi online tersebut yang 

dapat memanfaatkan kemudahan dalam memesan, membayar bahkan untuk 

mendapat banyak sebuah keuntungan termasuk adanya suatu program promo yang 

jelas semakin efektif, efisien dan murah. 

Perubahan yang akan terjadi pada bidang Kesehatan yaitu sehubungan 

dengan revousi Industri 4.0, Para ahli berpendapat bahwasanya Revolusi Industri 

4.0 ini  akan dapat menaikan pada rata-rata sebuah pendapatan per kapita  yang 

https://www.kompasiana.com/tag/teknologi
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ada di dunia, yang dapat  memperbaiki sebuah kualitas dengan kehidupan 

masyarakat, serta dapat memperpanjang usia hidup pada manusia, hal ini 

disebabkan karena adanya alat alat yang canggih dalam dunia kesehatan sendiri 

dan yang akan membantu dalam proses medis. (Tjandrawinata, 2016).  

Pada  Kemajuan teknologi yang akan membantu sebuah proses layanan 

pada kesehatan tidak hanya keterbatasan pada suatu sistem antrian, atau sistem 

pembayaran, dan juga sistem penggelolaan farmasi pada sebuah layanan rumah 

sakit namun juga alat medis yang telah tersedia pun semakin lengkap dan dapat 

membawa suatu dampak pada percepatan kesembuhan pasien sehingga usia 

harapan hidup dan tingkat produktivitas dari manusia akan menjadi naik.  

Contohnya yaitu yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi lainnya 

dalam bidang kesehatan yaitu  adanya sebuah teknologi konsumen yang memakai 

sebuah telepon genggam dan alat kebugaran yang dipakai sehari-hari dapat 

mengumpulkan berbagai data secara detil tentang kesehatan dan status kebugaran 

seseorang pada dunia kesehatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Kelompok ‘Post Milinelial”   tertarik 

untuk membuat karya tulis dengan judul “Unsur – unsur dalam proses perubahan 

di RSIA Karunia Indah Medika” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami uraikan 

sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam karya tulis ini adalah 

Unsur – unsur apa saja yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika. 
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1.3 Tujuan Penulisan Karya Ilmiah  

Tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah untuk mengetahui 

Unsur – unsur apa saja yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika. 

 

1.4. Kerangka Pikir Penulisan Karya Ilmiah  

 

Gambar 1 :Unsur Unsur Dalam Proses  

 Perubahan dan Perkembangan Organisasi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Persepsi Perubahan Organisasi. 

2.1.1. Definisi Perubahan 

Perubahan sebagaimana dikatakan banyak kalangan adalah sesuatu 

yang kekal. Perubahan juga menjadi bagian penting dalam manajemen. 

Perubahan juga menjadi indikator keberhasilan dan kemampuan seorang 

pemimpin dalam memprediksi dan menjadikannya sebagai peluang. Tujuan 

utama perubahan adalah untuk meningkatkan organisasi dan membuatnya 

lebih efektif, meskipun meningkatkan efektivitas organisasi bukanlah hal yang 

mudah. Efektivitas organisasi menjelaskan mengenai kelancaran departemen 

dan operasi organisasi seperti ketiadaan konflik, turnover, dan absenteeisme. 

Organisasi yang efektif menentukan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

dan harapan stakeholder. 

 

2.1.2 Jenis Perubahan 

Andersen dan Andersen (2001) mengatakan bahwa terdapat tiga 

tipe perubahan dalam organisasi, yaitu perubahan developent, perubahan 

transisi, dan perubahan transformasi. Masing-masing membutuhkan strategi 

yang berbeda. Perubahan developmental biasanya adalah respon terhadap 

perubahan lingkungan/pasar yang relatif kecil. Derajat pemicu perubahan 

development biasanya rendah dibandingkan tipe perubahan lainnya. 

Perubahan transisi lebih kompleks dibandingkan perubahan development. 

Perubahan ini dibutuhkan sebagai respon yang lebih signifikan terhadap 

perubahan lingkungan atau pasar. Perubahan sederhana what is, perubahan 

transisi menggantikan what is dengan sesuatu yang berbeda seluruhnya. 

Perubahan transisi dimulai dari pengakuan pimpinan bahwa masalah yang ada 

tidak dapat diselesaikan atau peluang tidak dapat dikejar, sehingga sesuatu 

pada operasi organisasi saat ini perlu diubah atau diciptakan pelayanan yang 

lebih baik. Derajat kebutuhan pada manusia dan komponen budaya adalah 
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kunci yang membedakan perubahan transisi dan transformasi. Pada perubahan 

transformasional, issu manusia dan budaya merupakan kunci penggerak. Pada 

perubahan transisi, issu manusia dan budaya seringkali ada tetapi tidak 

dominan. Perubahan developmen dan transisi sangat dikenal dan mudah 

dikendalikan. Tipe perubahan yang ketiga adalah transformasi yang 

membutuhkan keterampilan kepemimpinan. 

 

2.2 Unsur – unsur Perubahan 

Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu :  

1. Lingkungan 

2. Kapabilitas Organisasi 

3. Aktor Perubahan 

4. Strategi Perubahan 

5. Proses Perubahan 

6. Budaya Perubahan 

7. Tindakan Perubahan 

8. Kepemimpinan visioner 
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BAB III 

STUDY KASUS DAN PEMBAHASAN  

 

Adapun Unsur – unsur yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika sesuai dengan pendapat dari Clarke adalah sebagai berikut: 

 

1. Lingkungan 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

 Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah 

berada. Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem 

yang bergerak dan saling berinteraksi.  

Lingkungan eksternal adalah lingkungan di sekitar sebuah sistem. 

Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan lingkungan eksternalnya. 

Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-SOSBUD-HANKAM-AG. 

Lingkungan internal yang ada di RSIA Karunia Indah Medika 

sangat mendukung adanya perubahan dikarenakan sejalannya pemahaman 

antara manajemen yang ada dengan semua unsur karyawan. 

Begitu juga dengan lingkungan eksternal yang ada sangat kondusif 

sehingga memungkinkan terjadi perubahan dengan baik. 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

Adanya individu individu yang memiliki kompetensi yamg 

mumpuni ikut mendorong organisasi yang ada di RSIA Karunia Indah 

Medika dalam melakukan perubahan untukmenghadapi persaingan ke depan. 

 

3. Aktor Perubahan 

Aktor penggerak atau penggagas dalam menghadapi perubahan 

yang ada di RSIA Karunia Indah Medika adalah jajaran Direktur beserta para 
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Manager dan Kepala Bagian. Hal ini memungkinkan suatu perubahan dapat 

terlaksana dengamn baik karena sejalannya cara pandang yang ada. 

 

4. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan yang diterapak di RSIA Karunia Indah Medika 

adalah dengan menentukan Visi dan Misi perusahaan secara baik dan terukur. 

Selain itu, dalam menghadapui persaingan yang semakin ketat, maka 

diperlukan gagasan gagasan yang out of the box sehingga keputusan yang 

dihasilkan nantinya akan membuat adanya perbedaan dengan rumah sakit lain 

yang ada. 

Strategi perubahan ini juga didukung oleh tiga faktor yaitu struktur, 

kultur dan proses. 

 

5. Proses Perubahan 

Proses perubahan menggambarkan arah perubahan yang terjadi. Di 

RSIA Karunia Indah Medika proses perubahan ini dapat dilihat dengan 

adanya perubahan alur layanan kepada pasien sehingga membuat proses yang 

panjang menjadi sederhana dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. 

 

6. Budaya Perubahan 

Budaya dalam melakukan perubahan akan sangat penting. Ini 

menggambarkan seberapa adptif suatu perusahaan dalam menghadadi 

perubahan yang ada. Manajemen RSIA Karunia Indah Medika memiliki 

budaya yang sangat responsif dalam menerima adanya perubahan, sehingga 

hal ini dapat membuat organisasi yang ada ,menjadi fleksibel dan adaptif 

 

7. Tindakan Perubahan 

Segala tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perubahan 

harus dihasilkan dari suatu pemikiran yang matang. Sehingga langkah-

langkah yang ditempuh akan terukur dan imbasnya akan terasa dalam 

pengorganisasian. Tindakan perubahan di RSIA Karunia Indah Medika selalu 

didasarkan pada hasil kajian yang mendalam. 
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8. Kepemimpinan visioner 

Seorang pemipin yang visioner akan dapat melihat arah pergerakan suatu 

organisasi dengan sangat baik. Oleh karena itu, kemampuan seperti ini sangat 

diperlukan dalam suatu perusahaan atau organisasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

Di tengah era disrupsi pelayanan kesehatan, akibat diberlakukannya 

program Jaminan Kesehatan Nasional, perkembangan tehnologi rumah sakit 

menuju era Rumah Sakit 4.0, kewajiban akreditasi rumah sakit dan makin 

tingginya kesadaran masyarakat, maka pemilik, pengelola dan seluruh staf rumah 

sakit harus mampu menjadikan pelayanan rumah sakit makin efisien, aman dan 

memuaskan pasiennya, serta terus bertumbuh di era disrupsi ini, melalui 

pelayanan rumah sakit yang sesuai standard, kebutuhan masyarakat dan kaidah 

pelayanan Kendali Mutu dan Kendali Biaya. 

Revolusi Industri 4.0 telah mendorong dunia perumahsakitan masuk ke 

Era Rumah sakit 4.0 yang ditandai dengan berkembangnya “artificial intelligence” 

di bidang kesehatan, “virtual reality”, “cloud computing”, “big data analysis” dan 

“internet of things” (IOT). Hal ini akan merubah pola pelayanan rumah sakit di 

masa mendatang. 

Oleh karena itu, industri rumah sakit harus menyiapkan unsur unsur 

perubahan yang ada dalam suatu organisasi agar dapat terus bersaing. 

Unsur unsur tersebut adalah Lingkungan, Kapabilitas Organisasi, Aktor 

Perubahan, Strategi Perubahan, Proses Perubahan, Budaya Perubahan, Tindakan 

Perubahan dan Kepemimpinan visioner (Calrke, 1999) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai 

oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya  perubahan bagi 

peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi 

dalam setiap organisasi. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan 

untuk  memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. 

Berkaitan dengan ini, seorang ahli filsafat Yunani kuno yang 

bernama Heraclitus pernah berkata bahwa didunia ini tidak ada yang 

permanen, kecuali perubahan. Pernyataan tersebut kiranya masih 

mengandung kebenaran sampai saat ini. Dikatakan demikian karena 

memang pada kenyataannya di dunia ini selalu terjadi perubahan yang 

mencakup seluruh segi kehidupan baik pada tingkat individu maupun tingkat 

organisasional. Menarik untuk dicatat bahwa disamping selalu terjadi 

perubahan di semua segi kehidupan, perubahan dalam satu bidang pasti 

mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung pada bidang 

kehudupan yang lainnya. Dengan kata lain, suatu perubahan merupakan 

dependent variable untuk perubahan di bidang yang lainnya dan oleh karena 

itu antara satu perubahan dengan perubahan yang lainnya selalu terdapat 

interelasi dan interdepedensi nyata, meskipun korelasinya mungkin tidak 

segera dapat dilihat. 



Oleh karena perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu 

terjadi, pimpinan organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-

pemerintah disamping harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi diluar organisasi yang dipimpinnya dan mampu 

memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan-

perubahan yang terjadi itu, mutlak perlu pula untuk mempunyai 

keterampilan dan keberanian untuk melakukan perubahan didalam 

organisasi demi peningkatan kemampuan organisasional untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Dilain pihak 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. 

PT. Samatour Group selalu berupaya agar perubahan yang terjadi di 

perusahaan dapat membawa dampak positif. Perusahaan juga selalu 

berupaya memanajemen setiap perubahan yang akan terjadi dengan 

melibatkan seluruh karyawan dan selalu berupaya untuk 

mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses perubahan tersebut. 

 

B. Masalah Dalam Penulisan 

Masalah dari penulisan ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur apa 

saja yang ada didalam proses perubahan pada PT. Samator Group. 

 

 



C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dalam 

proses perubahan pada PT. Samator Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Menurut Prof. Dr. J. Winardi, Manajemen perubahan adalah upaya 

yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, 

dimana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan, konflik, 

kelompok, dan komunikasi. 

Menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah sebuah proses 

sistematis dalam penerapan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena 

dampak dari proses perubahan tersebut. 

Menurut Nikhols pengertian manajemen perubahan bisa dibagi menjadi tiga, 

diantaranya: 



• Manajemen perubahan, yaitu tugas pengelolaan perubahan yang akan 

dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun perubahan 

yang tidak direncanakan. 

• Manajemen perubahan, yaitu praktek area profesional, dimana praktisi 

dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan Agent of change. 

• Manajemen perubahan, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari 

model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian 

digunakan sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional. 

 

B. Tujuan Manajemen Perubahan 

Adapun tujuan dari manajemen perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 

eksternal (sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan 

teknologi dan peralatan dan lainnya), dan juga di lingkungan eksternal 

(perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi 

dan lainnya). 

3. Untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar 

ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, 

perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi 

perusahaan. 

 

 



C. Proses Manajemen Perubahan 

Proses manajemen perubahan terjadi dalam beberapa tahap. Adapun 

tahap-tahap manajemen perubahan diantaranya yaitu: 

1. Identifikasi Perubahan 

Pada tahap ini, suatu organisasi/perusahaan harus mengenal perubahan 

apa yang akan dilakukan. 

2. Perencanaan Perubahan 

Pada tahap ini, organisasi/perusahaan harus dilakukan analisis mengenai 

mendalam dalam organisasi tersebut baik itu berkaitan dengan teknik 

serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. 

3. Implementasi Perubahan 

Pada tahap ini, akan terjadi proses pencairan, perubahan dan pembekuan 

yang diharapkan. 

4. Evaluasi dan Umpan Balik 

Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data yang lengkap. Untuk itu, 

pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. 

Hasil evaluasi tersebut bisa di umpan balik pada tahap 1, sehingga 

dampak perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. 

 
D. Faktor – faktor Penyebab Perubahan Pada Organisasi 

1. Faktor Internal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi 

dimana factor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan 

organisasi. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam 

organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai 



sumber. Problem yang sering timbul berkaitan dengan hubungan 

sesame anggota organisasi pada umumnya menyangkut masalah 

komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota. Proses kerja 

sama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang 

merupakan penyebab dilakukannya perubahan. 

Problem yang timbul dapat menyangkut masalah system 

kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan atau peralatan 

yang digunakan. Sistem kerja sama yang terlalu birokratis atau 

sebaliknya dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. 

System birokrasi (kaku) menyebabkan hubungan antar anggota 

menjadi impersonal yang mengakibatkan rendahnya semangat kerja 

dan pada gilirannya produktivitas menurun, demikian sebaliknya. 

Perubahan yang harus dilakukan akan menyangkut struktur organisasi 

yang digunakan. 

Hubungan antar anggota yang kurang harmonis juga merupakan 

salah satu problem yang lazim terjadi. Dibedakan menjadi dua, yaitu: 

problem yang menyangkut hubungan atasan bawahan (hubungan yang 

bersifat vertikal), dan problem yang menyangkut hubungan sesama 

anggota yang kedudukannya setingkat (hubungan yang bersifat 

horizontal). Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah 

problem yang menyangkut pengambilan keputusan dan komunikasi. 

Keputusan pimpinan yang berkenaan dengan system pengupahan, 

misalnya dianggap tidak adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau 



putusan tentang pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama, 

dsb. 

Contoh Faktor Internal : 

a. Problem hubungan antar anggota 

b. Problem dalam proses kerja sama 

c. Problem keuangan 

d. Perubahan kebijakan lingkungan 

e. Perubahan tujuan organisasi 

f. Perluasan wilayah operasi tujuan organisasi 

g. Volume kegiatan yang semakin bertambah banyak 

h. Sikap dan perilaku dari anggota organisasi 

 

2. Faktor Eksternal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang 

dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa 

factor tersebut antara lain : Politik, Hukum , Kebudayaan, Teknologi, 

Sumber alam, Demografi dan sebagainya. 

Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering 

disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan 

yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu 

organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang 

kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi 

karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan 



organisasi yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan 

teknologi, faktor ekonomi dan peraturan pemerintah. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab 

penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama 

dengan perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan 

dalam berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas 

tenaga kerja, jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system 

penggajian yang diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-

bagian yang ada dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena 

adanya perlengkapan baru. 

Contoh Faktor Eksternal: 

a. Politik 

b. Hukum 

c. Kebudayaan 

d. Teknologi 

e. Sumber Daya Alam 

f. Demografi 

g. Sosiologi 

 

E. Unsur-Unsur Dalam Proses Perubahan  

Menurut Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu : 

1) Lingkungan; 

2) Kapabilitas organisasi; 



3) Aktor perubahan; 

4) Strategi perubahan; 

5) Proses perubahan; 

6) Budaya perubahan; 

7) Tindakan perubahan; 

8) Kepemimpinan visioner; 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah berada. 

Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem yang 

bergerak dan saling berinteraksi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan di 

sekitar sebuah sistem. Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan 

lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-

SOSBUD-HANKAM-AG. Aktor penggagas atau penggerak perubahan 

perlu memperhatikan dengan seksama lingkungan eksternalnya 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Apa itu “ PT. Samator Group” 

PT. SAMATOR GROUP Merupakan Perusahaan yang Bergerak 

sebagai Pemain Gas Industri Terbesar di Indonesia, baik Produk Gas 

maupun Jasa Layanan Gas seperti Kesehatan, Kontruksi, Minyak dan Gas 

Bumi, Metalurgi, Petrokimia, Elektronik, Otomotif dll. 

 

B. Visi dan Misi PT. Samator Group”  

Visi : Menjadi perusahaan yang paling diidamkan, terus tumbuh dan 

berkembang dengan mendayagunakan sumber daya alam yang memberikan 

manfaat bagi kehidupan. 

Misi : - Memberikan yang terbaik bagi pemangku kepentingan. 

- Memperluas wilayah usaha dan mengembangkan produk layanan 

serta teknologi. 

- Berintegritas dan berkomitmen terhadap kualitas, Health dan 

Safety Environment dan Tata kelola Perusahaan. 

- Meningkatkan TCS (Total Customer Solution) 

 

 

 

 



C. Struktur Organisasi “PT. Samator Group” 

PT. SAMATOR GROUP SURABAYA 

 

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI PALEMBANG 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI – PELINTUNG RIAU 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI BATAM 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI LAMPUNG 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI MEDAN 

 

D. Strategi “PT. Samator Group” 

1. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu dengan mengacu pada standar 

nasional dan internasional secara efektif dalam segala aspek kegiatan 

perusahaan, serta mematuhi peraturan yang berlaku. 

2. Meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan secara 

berkesinambungan. 

3. Meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing agar kebutuhan dan 

keinginan para stakeholder selalu terjamin dan terpenuhi. 

 

 

 



E. Unsur-Unsur Dalam Suatu Proses Perubahan  

1. Lingkungan 

1.1 Lingkungan Internal 

a. Adanya masalah apabila penempatan karyawan tidak sesuai dengan 

kemampuan. 

b. Adanya masalah dalam mesin operasi sehingga perusahaan tidak 

bisa berproduksi.  

 

1.2 Lingkungan Eksternal  

a. Ekonomi berpengaruhi terhadap pasar bisnis. 

b. Teknologi menggunakan automatis dan manual sistem kontrol 

c. Politik mempengaruhi pasar bebas 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

PT. Samator Group ini memiliki kapabilitas dalam melakukan 

perubahan, karena mempunyai kemampuan yang handal untuk 

mengubah perusahaan menjadi lebih maju. 

 

3. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan dengan menerapkan sistem manajemen mutu 

dengan mengacu pada standar nasional dan internasional secara efektif 

dalam segala aspek kegiatan perusahaan, serta mematuhi peraturan yang 

berlaku, meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan secara 

berkesinambungan dan meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing 



agar kebutuhan dan keinginan para stakeholder selalu terjamin dan 

terpenuhi. 

 

4. Proses Perubahan 

Proses perubahan yang ada pada PT. Samator Group  mudah dan 

terintegrasi dengan cepat, karena perusahaan mampu bersaing dengan 

perusahaan yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

PT. Samatour Group selalu berupaya agar perubahan yang terjadi di 

perusahaan dapat membawa dampak positif. Perusahaan juga selalu 

berupaya memanajemen setiap perubahan yang akan terjadi dengan 

melibatkan seluruh karyawan dan selalu berupaya untuk 

mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses perubahan tersebut. 

Adapun unsur-unsur dalam suatu proses perubahan pada PT. Samator 

Group yaitu : Lingkungan, Kapabilitas organisasi, Strategi perubahan,  

Proses perubahan. 

 

 

 



B. Saran 

Untuk setiap organisasi harus cepat tanggap terhadap perubahan yang 

terjadi di organisasinya tersebut. Baik itu perubahan ke arah positif apalagi 

perubahan yang mengarah ke negatif. Apabila perubahan itu ke arah positif 

kita cepat tanggap akan membawa hal positif dengan cepat untuk organisasi 

kita contohnya untuk citra organisasi, apabila perubahan itu ke arah negatif 

jika kita cepat tanggap kita akan cepat menyelesaikannya karena 

dikhawatirkan jika tidak cepat selesai akan membawa dampak negatif 

terhadap organisasi kita. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirrahim, 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadirat Allah SWT, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Kelompok sebagai 

pemenuhan Tugas 2  berupa pembuatan Karya Tulis dengan judul Unsur – unsur 

dalam proses perubahan di RSIA Karunia Indah Medika, dalam rangka 

mengikuti perkuliahan di Program Pasca Sajana – Magister Manajemen, 

Universitas Bina Darma Palembang dengan mata kuliah Manajemen Perubahan 

dan Pengembangan Organisasi yang diasuh oleh Bpk. Dr. Ir. H, Abdul Nadjib, 

MM.  

Syukur Alhamdulillah, dengan kerjasama dan kekompakan Tim / 

Kelompok  dengan anggota yang memiliki  aktifitas yang dihadapi sehari hari 

yang cukup tinggi serta dengan lokasi yang berjauhan, namun dengan semangat 

dan kerja keras yang tinggi akhirya Tugas Kelompok ini dapat kami selesaikan 

dengan baik. 

Kami menyadari bahwa Karya Tulis yang sudah kami susun ini masih jauh 

dari sempurna. Kritik, saran dan masukan  yang membangun akan lebih 

menyempurnakan Karya Tulis kami  ini.Terima kasih.  Semoga bermanfaat. 

 

Palembang, 21 Desember  2019 

 

Kelompok Post Milenial 

 



 
 

iii 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL  .......................................................................................  i 

KATA PENGANTAR .....................................................................................  ii 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................  iii 

BAB I PENDAHULUAN  ...............................................................................  1 

1.1. Latar Belakang  .............................................................................  1 

1.2. Rumusan Masalah   .......................................................................  3 

1.3. Tujuan Penulisan Karya Ilmiah .....................................................  3 

1.4. Kerangka Pikir Penulisan Karya Ilmiah  .......................................  4 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA   ....................................................................  5 

2.1. Persepsi Perubahan Organisasi ...................................................  5 

2.2. Unsur-unsur Perubahan ...............................................................  6 

BAB III STUDY KASUS DAN PEMBAHASAN ..........................................  7 

BAB IV PENUTUP .........................................................................................  10 

DAFTAR PUSTAKA   ....................................................................................  11 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penulisan Karya Ilmiah  ..................................  4 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini teknologi Dunia sedang memasuki era Revolusi Industri 4.0, 

yaitu di mana sebuah era yang merupakan periode pada suatu perkembangan yang 

baru, dan beberapa teknologi yang dapat meliputi yaitu; teknologi fisik, teknologi 

digital dan teknologi biologis dan masing-masing tersebut telah mencapai sebuah 

perkembangan yang belum pernah terjadi pada sebelumnya yang ada di bidangnya 

masing-masing. Ketiga teknologi tersebut merupakan suatu dorongan terhadap 

teknologi utama atau yang paling mendasar untuk Revolusi Industri 4.0. 

Perubahan yang terjadi dalam Revolusi Industri 4.0 yaitu di mana Era 

revolusi Industri 4.0 dapat mengarah kepada era Disrupsi yang berarti era dimana 

akan terjadi sesuatu pada banyaknya jenis perubahan yang terjadi dalam setiap 

segi kehidupannya.  

Perubahan yang ada pada saat ini yaitu dapat terlihat dalam sector ekonomi 

yaitu dengan munculnya sebuah pemanfaatan situs online atau internet yang 

berbasis pada aktivitas keseharian dalam kehidupan manusia yang berupa ojek 

online atau transportasi online yang dapat memanfaatkan sebuah aplikasi mobile 

phone yang ada.  

Hal tersebut yang mendorong Taksi off-line semakin sulit untuk 

menyesuaikan atau bersaing dengan taksi atau transportasi online tersebut yang 

https://www.kompasiana.com/tag/teknologi
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dapat memanfaatkan kemudahan dalam memesan, membayar bahkan untuk 

mendapat banyak sebuah keuntungan termasuk adanya suatu program promo yang 

jelas semakin efektif, efisien dan murah. 

Perubahan yang akan terjadi pada bidang Kesehatan yaitu sehubungan 

dengan revousi Industri 4.0, Para ahli berpendapat bahwasanya Revolusi Industri 

4.0 ini  akan dapat menaikan pada rata-rata sebuah pendapatan per kapita  yang 

ada di dunia, yang dapat  memperbaiki sebuah kualitas dengan kehidupan 

masyarakat, serta dapat memperpanjang usia hidup pada manusia, hal ini 

disebabkan karena adanya alat alat yang canggih dalam dunia kesehatan sendiri 

dan yang akan membantu dalam proses medis. (Tjandrawinata, 2016).  

Pada  kemajuan teknologi yang akan membantu sebuah proses layanan 

pada kesehatan tidak hanya keterbatasan pada suatu sistem antrian, atau sistem 

pembayaran, dan juga sistem penggelolaan farmasi pada sebuah layanan rumah 

sakit namun juga alat medis yang telah tersedia pun semakin lengkap dan dapat 

membawa suatu dampak pada percepatan kesembuhan pasien sehingga usia 

harapan hidup dan tingkat produktivitas dari manusia akan menjadi naik.  

Contohnya yaitu yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi lainnya 

dalam bidang kesehatan yaitu  adanya sebuah teknologi konsumen yang memakai 

sebuah telepon genggam dan alat kebugaran yang dipakai sehari-hari dapat 

mengumpulkan berbagai data secara detil tentang kesehatan dan status kebugaran 

seseorang pada dunia kesehatan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka Kelompok ‘Post Milinelial”   tertarik 

untuk membuat karya tulis dengan judul “Unsur – unsur dalam proses 

perubahan di RSIA Karunia Indah Medika” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami uraikan 

sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam karya tulis ini adalah 

Unsur – unsur apa saja yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika. 

 

1.3 Tujuan Penulisan Karya Ilmiah  

Tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah untuk mengetahui 

Unsur – unsur apa saja yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika. 
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1.4. Kerangka Pikir Penulisan Karya Ilmiah  

 

Gambar 1 :Unsur Unsur Dalam Proses  

 Perubahan dan Perkembangan Organisasi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Persepsi Perubahan Organisasi. 

2.1.1. Definisi Perubahan 

Perubahan sebagaimana dikatakan banyak kalangan adalah sesuatu 

yang kekal. Perubahan juga menjadi bagian penting dalam manajemen. 

Perubahan juga menjadi indikator keberhasilan dan kemampuan seorang 

pemimpin dalam memprediksi dan menjadikannya sebagai peluang. Tujuan 

utama perubahan adalah untuk meningkatkan organisasi dan membuatnya 

lebih efektif, meskipun meningkatkan efektivitas organisasi bukanlah hal yang 

mudah. Efektivitas organisasi menjelaskan mengenai kelancaran departemen 

dan operasi organisasi seperti ketiadaan konflik, turnover, dan absenteeisme. 

Organisasi yang efektif menentukan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

dan harapan stakeholder. 

 

2.1.2 Jenis Perubahan 

Andersen dan Andersen (2001) mengatakan bahwa terdapat tiga 

tipe perubahan dalam organisasi, yaitu perubahan pengembangan, perubahan 

transisi, dan perubahan transformasi. Masing-masing membutuhkan strategi 

yang berbeda. Perubahan developmental biasanya adalah respon terhadap 

perubahan lingkungan/pasar yang relatif kecil. Derajat pemicu perubahan 

development biasanya rendah dibandingkan tipe perubahan lainnya. 

Perubahan transisi lebih kompleks dibandingkan perubahan development. 
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Perubahan ini dibutuhkan sebagai respon yang lebih signifikan terhadap 

perubahan lingkungan atau pasar. Apakah perubahan itu sederhana, apakah 

perubahan transisi menggantikan dengan sesuatu yang berbeda seluruhnya. 

Perubahan transisi dimulai dari pengakuan pimpinan bahwa masalah yang ada 

tidak dapat diselesaikan atau peluang tidak dapat dikejar, sehingga sesuatu 

pada operasi organisasi saat ini perlu diubah atau diciptakan pelayanan yang 

lebih baik. Derajat kebutuhan pada manusia dan komponen budaya adalah 

kunci yang membedakan perubahan transisi dan transformasi. Pada perubahan 

transformasional, issu manusia dan budaya merupakan kunci penggerak. Pada 

perubahan transisi, issu manusia dan budaya seringkali ada tetapi tidak 

dominan. Perubahan developmen dan transisi sangat dikenal dan mudah 

dikendalikan. Tipe perubahan yang ketiga adalah transformasi yang 

membutuhkan keterampilan kepemimpinan. 

2.2 Unsur – unsur Perubahan 

Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu :  

1. Lingkungan 

2. Kapabilitas Organisasi 

3. Aktor Perubahan 

4. Strategi Perubahan 

5. Proses Perubahan 

6. Budaya Perubahan 

7. Tindakan Perubahan 

8. Kepemimpinan visioner 
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BAB III 

STUDY KASUS DAN PEMBAHASAN  

 

Adapun Unsur – unsur yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika sesuai dengan pendapat dari Clarke adalah sebagai berikut: 

 

1. Lingkungan 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

 Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah 

berada. Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem 

yang bergerak dan saling berinteraksi.  

Lingkungan eksternal adalah lingkungan di sekitar sebuah sistem. 

Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan lingkungan eksternalnya. 

Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-SOSBUD-HANKAM-AG. 

Lingkungan internal yang ada di RSIA Karunia Indah Medika 

sangat mendukung adanya perubahan dikarenakan sejalannya pemahaman 

antara manajemen yang ada dengan semua unsur karyawan. 

Begitu juga dengan lingkungan eksternal yang ada sangat kondusif 

sehingga memungkinkan terjadi perubahan dengan baik. 
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2. Kapabilitas Organisasi 

Adanya individu individu yang memiliki kompetensi yamg 

mumpuni ikut mendorong organisasi yang ada di RSIA Karunia Indah 

Medika dalam melakukan perubahan untuk menghadapi persaingan ke depan. 

 

3. Aktor Perubahan 

Aktor penggerak atau penggagas dalam menghadapi perubahan 

yang ada di RSIA Karunia Indah Medika adalah jajaran Direktur beserta para 

Manager dan Kepala Bagian. Hal ini memungkinkan suatu perubahan dapat 

terlaksana dengan baik karena sejalannya cara pandang yang ada. 

4. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan yang diterapkan di RSIA Karunia Indah Medika 

adalah dengan menentukan Visi dan Misi perusahaan secara baik dan terukur. 

Selain itu, dalam menghadapui persaingan yang semakin ketat, maka 

diperlukan gagasan gagasan yang out of the box sehingga keputusan yang 

dihasilkan nantinya akan membuat adanya perbedaan dengan rumah sakit lain 

yang ada. 

Strategi perubahan ini juga didukung oleh tiga faktor yaitu struktur, 

kultur dan proses. 

 

5. Proses Perubahan 

Proses perubahan menggambarkan arah perubahan yang terjadi. Di 

RSIA Karunia Indah Medika proses perubahan ini dapat dilihat dengan 



 
 

9 
 

adanya perubahan alur layanan kepada pasien sehingga membuat proses yang 

panjang menjadi sederhana dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. 

 

6. Budaya Perubahan 

Budaya dalam melakukan perubahan akan sangat penting. Ini 

menggambarkan seberapa adaptif suatu perusahaan dalam menghadadi 

perubahan yang ada. Manajemen RSIA Karunia Indah Medika memiliki 

budaya yang sangat responsif dalam menerima adanya perubahan, sehingga 

hal ini dapat membuat organisasi yang ada, menjadi fleksibel dan adaptif. 

 

7. Tindakan Perubahan 

Segala tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perubahan 

harus dihasilkan dari suatu pemikiran yang matang. Sehingga langkah-

langkah yang ditempuh akan terukur dan imbasnya akan terasa dalam 

pengorganisasian. Tindakan perubahan di RSIA Karunia Indah Medika selalu 

didasarkan pada hasil kajian yang mendalam. 

 

8. Kepemimpinan Visioner 

Seorang pemimpin yang visioner akan dapat melihat arah pergerakan suatu 

organisasi dengan sangat baik. Oleh karena itu, kemampuan seperti ini sangat 

diperlukan dalam suatu perusahaan atau organisasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

Di tengah era disrupsi pelayanan kesehatan, akibat diberlakukannya 

program Jaminan Kesehatan Nasional, perkembangan tehnologi Rumah Sakit 

menuju era Rumah Sakit 4.0, kewajiban akreditasi Rumah Rakit dan makin 

tingginya kesadaran masyarakat, maka pemilik, pengelola dan seluruh staf Rumah 

Sakit harus mampu menjadikan pelayanan Rumah Sakit makin efisien, aman dan 

memuaskan pasiennya, serta terus bertumbuh di era disrupsi ini, melalui 

pelayanan rumah sakit yang sesuai standard, kebutuhan masyarakat dan kaidah 

pelayanan Kendali Mutu dan Kendali Biaya. 

Revolusi Industri 4.0 telah mendorong dunia perumahsakitan masuk ke 

Era Rumah Sakit 4.0 yang ditandai dengan berkembangnya “artificial 

intelligence” di bidang kesehatan, “virtual reality”, “cloud computing”, “big data 

analysis” dan “internet of things” (IOT). Hal ini akan merubah pola pelayanan 

rumah sakit di masa mendatang. 

Oleh karena itu, industri Rumah Sakit harus menyiapkan unsur unsur 

perubahan yang ada dalam suatu organisasi agar dapat terus bersaing. 

Unsur unsur tersebut adalah Lingkungan, Kapabilitas Organisasi, Aktor 

Perubahan, Strategi Perubahan, Proses Perubahan, Budaya Perubahan, Tindakan 

Perubahan dan Kepemimpinan visioner (Calrke, 1999) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai 

oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya  perubahan bagi 

peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi dalam 

setiap organisasi. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk  

memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. 

Berkaitan dengan ini, seorang ahli filsafat Yunani kuno yang bernama 

Heraclitus pernah berkata bahwa didunia ini tidak ada yang permanen, 

kecuali perubahan. Pernyataan tersebut kiranya masih mengandung 

kebenaran sampai saat ini. Dikatakan demikian karena memang pada 

kenyataannya di dunia ini selalu terjadi perubahan yang mencakup seluruh 

segi kehidupan baik pada tingkat individu maupun tingkat organisasional. 

Menarik untuk dicatat bahwa disamping selalu terjadi perubahan di semua 

segi kehidupan, perubahan dalam satu bidang pasti mempunyai dampak 

langsung maupun tidak langsung pada bidang kehudupan yang lainnya. 

Dengan kata lain, suatu perubahan merupakan dependent variable untuk 

perubahan di bidang yang lainnya dan oleh karena itu antara satu perubahan 

dengan perubahan yang lainnya selalu terdapat interelasi dan interdepedensi 

nyata, meskipun korelasinya mungkin tidak segera dapat dilihat. 

Oleh karena perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu 

terjadi, pimpinan organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-



pemerintah disamping harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi diluar organisasi yang dipimpinnya dan mampu 

memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan-

perubahan yang terjadi itu, mutlak perlu pula untuk mempunyai keterampilan 

dan keberanian untuk melakukan perubahan didalam organisasi demi 

peningkatan kemampuan organisasional untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dilain pihak 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. 

Klinik shally Autis Center Palembang selalu berupaya agar perubahan 

yang terjadi di klinik dapat membawa dampak positif bagi klnik, karyawan 

dan pasien. Klinik juga selalu berupaya memanajemen setiap perubahan yang 

akan terjadi dengan melibatkan semua orang yang terkait dalam klinik serta 

klinik selalu berupaya untuk mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses 

perubahan tersebut 

 

B. Masalah Dalam Penulisan 

Masalah dari penulisan ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang 

ada didalam proses perubahan pada Klinik Shally Autis Center Palembang? 

 

 

 



C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dalam proses 

perubahan pada klinik Shally Autis Center palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Menurut Prof. Dr. J. Winardi, Manajemen perubahan adalah upaya 

yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, 

dimana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan, konflik, 

kelompok, dan komunikasi. 

Menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah sebuah proses 

sistematis dalam penerapan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena 

dampak dari proses perubahan tersebut. 

Menurut Nikhols pengertian manajemen perubahan bisa dibagi menjadi tiga, 

diantaranya: 



• Manajemen perubahan, yaitu tugas pengelolaan perubahan yang akan 

dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun perubahan 

yang tidak direncanakan. 

• Manajemen perubahan, yaitu praktek area profesional, dimana praktisi 

dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan Agent of change. 

• Manajemen perubahan, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari 

model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian digunakan 

sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional. 

 

B. Tujuan Manajemen Perubahan 

Adapun tujuan dari manajemen perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 

eksternal (sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan 

teknologi dan peralatan dan lainnya), dan juga di lingkungan eksternal 

(perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi dan 

lainnya). 

3. Untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar 

ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, 

perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi 

perusahaan. 

 

 



C. Proses Manajemen Perubahan 

Proses manajemen perubahan terjadi dalam beberapa tahap. Adapun 

tahap-tahap manajemen perubahan diantaranya yaitu: 

1. Identifikasi Perubahan 

Pada tahap ini, suatu organisasi/perusahaan harus mengenal 

perubahan apa yang akan dilakukan. 

2. Perencanaan Perubahan 

Pada tahap ini, organisasi/perusahaan harus dilakukan analisis 

mengenai mendalam dalam organisasi tersebut baik itu berkaitan dengan 

teknik serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. 

3. Implementasi Perubahan 

Pada tahap ini, akan terjadi proses pencairan, perubahan dan 

pembekuan yang diharapkan. 

4. Evaluasi dan Umpan Balik 

Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data yang lengkap. Untuk 

itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. 

Hasil evaluasi tersebut bisa di umpan balik pada tahap 1, sehingga dampak 

perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. 

 
D. Faktor – faktor Penyebab Perubahan Pada Organisasi 

1. Faktor Internal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi 

dimana factor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan 

organisasi. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi 

yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber. Problem 



yang sering timbul berkaitan dengan hubungan sesame anggota organisasi 

pada umumnya menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan 

masing-masing anggota. Proses kerja sama yang berlangsung dalam 

organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya 

perubahan. 

Problem yang timbul dapat menyangkut masalah system 

kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan atau peralatan 

yang digunakan. Sistem kerja sama yang terlalu birokratis atau sebaliknya 

dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. System 

birokrasi (kaku) menyebabkan hubungan antar anggota menjadi 

impersonal yang mengakibatkan rendahnya semangat kerja dan pada 

gilirannya produktivitas menurun, demikian sebaliknya. Perubahan yang 

harus dilakukan akan menyangkut struktur organisasi yang digunakan. 

Hubungan antar anggota yang kurang harmonis juga merupakan 

salah satu problem yang lazim terjadi. Dibedakan menjadi dua, yaitu: 

problem yang menyangkut hubungan atasan bawahan (hubungan yang 

bersifat vertikal), dan problem yang menyangkut hubungan sesama 

anggota yang kedudukannya setingkat (hubungan yang bersifat 

horizontal). Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah problem 

yang menyangkut pengambilan keputusan dan komunikasi. Keputusan 

pimpinan yang berkenaan dengan system pengupahan, misalnya dianggap 

tidak adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau putusan tentang 

pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama, dsb. 

Contoh Faktor Internal : 



a. Problem hubungan antar anggota 

b. Problem dalam proses kerja sama 

c. Problem keuangan 

d. Perubahan kebijakan lingkungan 

e. Perubahan tujuan organisasi 

f. Perluasan wilayah operasi tujuan organisasi 

g. Volume kegiatan yang semakin bertambah banyak 

h. Sikap dan perilaku dari anggota organisasi 

2. Faktor Eksternal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang 

dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa factor 

tersebut antara lain : Politik, Hukum , Kebudayaan, Teknologi, Sumber 

alam, Demografi dan sebagainya. 

Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering 

disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan 

yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu 

organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat 

dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena 

lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi 

yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan teknologi, faktor 

ekonomi dan peraturan pemerintah. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab 

penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama dengan 

perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan dalam 



berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, 

jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system penggajian yang 

diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-bagian yang ada 

dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena adanya perlengkapan 

baru. 

Contoh Faktor Eksternal: 

a. Politik 

b. Hukum 

c. Kebudayaan 

d. Teknologi 

e. Sumber Daya Alam 

f. Demografi 

g. Sosiologi 

 

E.  Unsur-Unsur Dalam Proses Perubahan  

Menurut Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu : 

1) Lingkungan; 

2) Kapabilitas organisasi; 

3) Aktor perubahan; 

4) Strategi perubahan; 

5) Proses perubahan; 

6) Budaya perubahan; 

7) Tindakan perubahan; 



8) Kepemimpinan visioner; 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah berada. 

Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem yang 

bergerak dan saling berinteraksi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan di 

sekitar sebuah sistem. Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan 

lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-

SOSBUD-HANKAM-AG. Aktor penggagas atau penggerak perubahan perlu 

memperhatikan dengan seksama lingkungan eksternalnya 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Apa itu Klinik “ Shally Autis Center” 

Klinik “ Shally Autis Center” merupakan salah satu klinik tumbuh 

kembang anak di palembang. Kami melayani informasi, konsultasi, terapi dan 

bimbel calistung anak berkebutuhan khusus. 

 

B. Visi dan Misi Klinik “ Shally Autis Center”  

Visi : Menjadi klinik tumbuh kembang anak yang unggul di Palembang. 

Misi : Terus menerus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan 

orang tua, serta mengikuti perkembangan ilmu terapi untuk diterapkan 

ke pasien agar dapat membantu peningkatan perkembangan pasien. 

 

C. Program Terapi di Klinik “Shally Autis Center” 

 Kami memiliki beberapa program terapi, yaitu : 

1. Sensori Intergrasi 

2. Terapi Wicara 

3. Terapi Okupasi 

4. Bimbel Calistung  

 

D. Fasilitas di Klinik “Shally Autis Center” 

 Kami memiliki beberapa Fasilitas untuk kenyamanan pasien dan orang tua, 

yaitu : 



1. Ruang tunggu untuk orang tua dengan sofa dan ber AC dan dilengkapi 

dengan buku, Koran dan air minum. 

2. Ruang terapi yang ber AC. 

3. Alat-alat terapi yang digunakan sesuai standar Internasional. 

4. Terapis yang merupakan lulusan terapi. 

 

E. Strategi Pemasaran Klinik “Shally Autis Center” 

1. Melalui media sosial facebook, instagram, whatsapp dan lain-lain 

2. Menyebarkan brosur kerumah-rumah, instansi, pertokoan atau sekolah-

sekolah 

3. Menjalin hubungan baik dengan dokter tumbuh kembang anak, dokter 

rehabilitasi medik dan klinik-klinik tumbuh kembang lainnya yang ada di 

Palembang. 

4.  

F. Struktur Organisasi Klinik “Shally Autis Center” 

Kepala Klinik 

 

 

 

 

 

  

   

 

Wakil Kepala 

Admin Klinik 

Terapis 1 Terapis 2 Terapis 3 Terapis 4 



 

G. Unsur-Unsur Dalam Suatu Proses Perubahan  

1. Lingkungan 

1.1 Lingkungan Internal 

a. Adanya masalah antara sesama karyawan di klinik yang dapat 

membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman sehingga akan 

membuat semangat karyawan berkurang dalam bekerja dan bahkan 

menyebabkan ada karyawan yang berhenti kerja. Ini dapat 

menyebabkan  perubahan pada bidang pekerjaan yang karyawan 

tersebut pegang. 

b. Adanya masalah dalam kerjasama klinik terhadap dokter, psikolog 

maupun sekolah – sekolah. Apabila ada kerjasama yang stop atau 

tidak baik akan menyebabkan pola rujukan pasien akan berubah 

sehingga dapat mengganggu dalam evaluasi perkembangan pasien 

secara komprehensif 

c. Adanya masalah dalam keuangan klinik yang akan mengganggu 

operasional klinik 

d. Perubahan tujuan organisasi oleh owner klinik dapat merubah pola 

kerja karyawan. 

1.2 Lingkungan Eksternal  

a. Politik mempengaruhi perekonomian masyarakat, di khawatirkan 

orang tua memilih terapi dengan BPJS di rumah sakit 

b. Adanya aturan hukum dari pemerintah berupa HAM membuat 

terapis harus lebih berhati – hati dalam melakukan proses terapi 



c. Budaya setiap keluarga ataupun masyarakat terkadang berbeda, 

mereka menganggap gangguan pada anaknya hanya terganggu 

pada bicarana saja padahal ada yang sangat kompleks 

gangguannya 

d. Kecanggihan teknologi yang semakin pesat berkembang membuat 

klinik harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. 

Dan perkembangan media terapi 

e. Demografi cukup mempengaruhi perubahan pada klinik, dengan 

banyaknya anga kelahiran sekarang banyak juga jumlah anak 

berkebutuhan khusus 

f. Perilaku setiap individu berbeda – beda 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

Klinik “ Shally Autis Center” ini memiliki kapabilitas dalam 

melakukan perubahan, namun adanya perbedaan ide-ide dan prilaku setiap 

individu-individu kadang membuat membuat perselisihan, sehingga 

kadang-kadang menimbulkan ketidakkompakan. 

3. Aktor Perubahan 

Seluruh karyawan yang ada pada Klinik “ Shally Autis Center”, 

memiliki andil yang sama dalam melakukan perubahan, mulai dari Terapis 

sampai Kepala Klinik termasuk Owner Klinik. 

4. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan ada pada Owner Klinik dan Kepala Klinik 

dengan mendengarkan pendapat orang lain secara demokratis dan 



berdasarkan pengalaman  orang serta pengetahuan yang didapat baik 

melalui buku maupun internet. 

5. Proses Perubahan 

Proses perubahan yang ada pada Klinik “ Shally Autis Center” mudah dan 

terintegrasi dengan cepat, karyawan bisa mengemukakan pendapat, 

memberi saran, masukan dan  kritik yang membangun, demi kemajuan 

klinik. 

6    Budaya Perubahan dan Tindakan Perubahan 

 Budaya perubahan yang ada adalah sebagai berikut : 

a. Politik 

Politik mempengaruhi perekonomian masyarakat, di khawatirkan orang 

tua memilih terapi dengan BPJS di rumah sakit. 

Perubahan sekarang : Klinik tidak menaikkan iuran terapi selama 

perekonomian belum stabil. Dan terus meningkatkan kualitas terapi dll 

agar orang tua tetap untuk memilih terapi di klinik kita. 

b. Hukum 

Adanya aturan hukum dari pemerintah berupa HAM membuat terapis 

harus lebih berhati – hati dalam melakukan proses terapi. 

Perubahan sekarang : Adanya cctv di setiap ruangan terapi dan ruangan 

lain di klinik yang selalu dipantau. Dan setiap anak yang akan mulai 

terapi di lihat dulu kondisinya. 

c. Kebudayaan 



Budaya setiap keluarga ataupun masyarakat terkadang berbeda, mereka 

menganggap gangguan pada anaknya hanya terganggu pada bicarana 

saja padahal ada yang sangat kompleks gangguannya. 

Perubahan sekarang : adanya edukasi orang tua pasien mengenai proses 

terapi dan keadaan anaknya. 

d. Teknologi 

Kecanggihan teknologi yang semakin pesat berkembang membuat 

klinik harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. Dan 

perkembangan media terapi. 

Perubahan sekarang : Klinik menyediakan teknologi yang sesuai 

kemajuan zaman, contoh komputer dan menyediakan media / alat – alat 

terapi yang sesuai standar yang terakhir berlaku. 

e. Demografi 

Demografi cukup mempengaruhi perubahan pada klinik, dengan 

banyaknya angaka kelahiran sekarang banyak juga jumlah anak 

berkebutuhan khusus. 

Perubahan sekarang : Manajemennya :Klinik selalu memantau 

perkembangan permintaan terapi sehingga akan di atur jam kerja 

karyawan, penambahan jumlah karyawan dan aturan operasional 

lainnya. 

f. Sosiologi 

Perilaku setiap individu berbeda – beda 



Perubahan sekarang : Kita selalu membuat strategi pelayanan yang 

terbaik terhadap pasien dan orang tuanya. Strategi tersebut selalu di 

evaluasi pada waktu yang telah di tentukan. 

7 . Kepemimpinan Visioner 

Kepala Klinik mengalami peningkatan/progress perubahan kearah yang 

lebih baik, karena Kepala Klinik memiliki tujuan (visi) yang jelas dan 

mampu memotivasi pegawai agar lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Klinik shally Autis Center Palembang selalu berupaya agar perubahan 

yang terjadi di klinik dapat membawa dampak positif bagi klnik, karyawan 

dan pasien. Klinik juga selalu berupaya memanajemen setiap perubahan yang 

akan terjadi dengan melibatkan semua orang yang terkait dalam klinik. 

Adapununsur-unsur dalam suatu proses perubahan pada  Klinik 

Shally AutisCenter Palembang yaitu : Lingkungan, Kapabilitas organisasi, 

Aktor perubahan, Strategi perubahan,  Proses perubahan, Budaya 

perubahan, Tindakan perubahan, Kepemimpinan visioner 

 

 

 



B. Saran 

untuk setiap organisasi harus cepat tanggap terhadap perubahan yang 

terjadi di organisasinya tersebut. Baik itu perubahan ke arah positif apalagi 

perubahan yang mengarah ke negatif. Apabila perubahan itu ke arah positif 

kita cepat tanggap akan membawa hal positif dengan cepat untuk organisasi 

kita contohnya untuk citra organisasi, apabila perubahan itu ke arah negatif 

jika kita cepat tanggap kita akan cepat menyelesaikannya karena 

dimkhawatirkan jika tidak cepat selesai akan membawa dampak negatif 

terhadap organisasi kita. 
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Penyusun juga menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan 
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kami sangat senang jika pembaca dapat memberikan saran dan kritik guna 

memperbaiki karya tulis  ini. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat 

bermanfaat bagi pembacanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai 

oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya  perubahan bagi 

peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi 

dalam setiap organisasi. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan 

untuk  memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. 

Berkaitan dengan ini, seorang ahli filsafat Yunani kuno yang 

bernama Heraclitus pernah berkata bahwa didunia ini tidak ada yang 

permanen, kecuali perubahan. Pernyataan tersebut kiranya masih 

mengandung kebenaran sampai saat ini. Dikatakan demikian karena 

memang pada kenyataannya di dunia ini selalu terjadi perubahan yang 

mencakup seluruh segi kehidupan baik pada tingkat individu maupun tingkat 

organisasional. Menarik untuk dicatat bahwa disamping selalu terjadi 

perubahan di semua segi kehidupan, perubahan dalam satu bidang pasti 

mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung pada bidang 

kehudupan yang lainnya. Dengan kata lain, suatu perubahan merupakan 

dependent variable untuk perubahan di bidang yang lainnya dan oleh karena 

itu antara satu perubahan dengan perubahan yang lainnya selalu terdapat 

interelasi dan interdepedensi nyata, meskipun korelasinya mungkin tidak 

segera dapat dilihat. 



Oleh karena perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu 

terjadi, pimpinan organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-

pemerintah disamping harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi diluar organisasi yang dipimpinnya dan mampu 

memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan-

perubahan yang terjadi itu, mutlak perlu pula untuk mempunyai 

keterampilan dan keberanian untuk melakukan perubahan didalam 

organisasi demi peningkatan kemampuan organisasional untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Dilain pihak 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. 

PT. Samatour Group selalu berupaya agar perubahan yang terjadi di 

perusahaan dapat membawa dampak positif. Perusahaan juga selalu 

berupaya memanajemen setiap perubahan yang akan terjadi dengan 

melibatkan seluruh karyawan dan selalu berupaya untuk 

mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses perubahan tersebut. 

 

B. Masalah Dalam Penulisan 

Masalah dari penulisan ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur apa 

saja yang ada didalam proses perubahan pada PT. Samator Group. 

 

 



C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dalam 

proses perubahan pada PT. Samator Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Menurut Prof. Dr. J. Winardi, Manajemen perubahan adalah upaya 

yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, 

dimana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan, konflik, 

kelompok, dan komunikasi. 

Menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah sebuah proses 

sistematis dalam penerapan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena 

dampak dari proses perubahan tersebut. 

Menurut Nikhols pengertian manajemen perubahan bisa dibagi menjadi tiga, 

diantaranya: 



• Manajemen perubahan, yaitu tugas pengelolaan perubahan yang akan 

dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun perubahan 

yang tidak direncanakan. 

• Manajemen perubahan, yaitu praktek area profesional, dimana praktisi 

dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan Agent of change. 

• Manajemen perubahan, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari 

model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian 

digunakan sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional. 

 

B. Tujuan Manajemen Perubahan 

Adapun tujuan dari manajemen perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 

eksternal (sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan 

teknologi dan peralatan dan lainnya), dan juga di lingkungan eksternal 

(perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi 

dan lainnya). 

3. Untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar 

ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, 

perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi 

perusahaan. 

 

 



C. Proses Manajemen Perubahan 

Proses manajemen perubahan terjadi dalam beberapa tahap. Adapun 

tahap-tahap manajemen perubahan diantaranya yaitu: 

1. Identifikasi Perubahan 

Pada tahap ini, suatu organisasi/perusahaan harus mengenal perubahan 

apa yang akan dilakukan. 

2. Perencanaan Perubahan 

Pada tahap ini, organisasi/perusahaan harus dilakukan analisis mengenai 

mendalam dalam organisasi tersebut baik itu berkaitan dengan teknik 

serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. 

3. Implementasi Perubahan 

Pada tahap ini, akan terjadi proses pencairan, perubahan dan pembekuan 

yang diharapkan. 

4. Evaluasi dan Umpan Balik 

Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data yang lengkap. Untuk itu, 

pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. 

Hasil evaluasi tersebut bisa di umpan balik pada tahap 1, sehingga 

dampak perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. 

 
D. Faktor – faktor Penyebab Perubahan Pada Organisasi 

1. Faktor Internal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi 

dimana factor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan 

organisasi. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam 

organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai 



sumber. Problem yang sering timbul berkaitan dengan hubungan 

sesame anggota organisasi pada umumnya menyangkut masalah 

komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota. Proses kerja 

sama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang 

merupakan penyebab dilakukannya perubahan. 

Problem yang timbul dapat menyangkut masalah system 

kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan atau peralatan 

yang digunakan. Sistem kerja sama yang terlalu birokratis atau 

sebaliknya dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. 

System birokrasi (kaku) menyebabkan hubungan antar anggota 

menjadi impersonal yang mengakibatkan rendahnya semangat kerja 

dan pada gilirannya produktivitas menurun, demikian sebaliknya. 

Perubahan yang harus dilakukan akan menyangkut struktur organisasi 

yang digunakan. 

Hubungan antar anggota yang kurang harmonis juga merupakan 

salah satu problem yang lazim terjadi. Dibedakan menjadi dua, yaitu: 

problem yang menyangkut hubungan atasan bawahan (hubungan yang 

bersifat vertikal), dan problem yang menyangkut hubungan sesama 

anggota yang kedudukannya setingkat (hubungan yang bersifat 

horizontal). Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah 

problem yang menyangkut pengambilan keputusan dan komunikasi. 

Keputusan pimpinan yang berkenaan dengan system pengupahan, 

misalnya dianggap tidak adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau 



putusan tentang pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama, 

dsb. 

Contoh Faktor Internal : 

a. Problem hubungan antar anggota 

b. Problem dalam proses kerja sama 

c. Problem keuangan 

d. Perubahan kebijakan lingkungan 

e. Perubahan tujuan organisasi 

f. Perluasan wilayah operasi tujuan organisasi 

g. Volume kegiatan yang semakin bertambah banyak 

h. Sikap dan perilaku dari anggota organisasi 

 

2. Faktor Eksternal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang 

dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa 

factor tersebut antara lain : Politik, Hukum , Kebudayaan, Teknologi, 

Sumber alam, Demografi dan sebagainya. 

Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering 

disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan 

yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu 

organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang 

kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi 

karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan 



organisasi yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan 

teknologi, faktor ekonomi dan peraturan pemerintah. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab 

penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama 

dengan perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan 

dalam berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas 

tenaga kerja, jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system 

penggajian yang diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-

bagian yang ada dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena 

adanya perlengkapan baru. 

Contoh Faktor Eksternal: 

a. Politik 

b. Hukum 

c. Kebudayaan 

d. Teknologi 

e. Sumber Daya Alam 

f. Demografi 

g. Sosiologi 

 

E. Unsur-Unsur Dalam Proses Perubahan  

Menurut Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu : 

1) Lingkungan; 

2) Kapabilitas organisasi; 



3) Aktor perubahan; 

4) Strategi perubahan; 

5) Proses perubahan; 

6) Budaya perubahan; 

7) Tindakan perubahan; 

8) Kepemimpinan visioner; 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah berada. 

Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem yang 

bergerak dan saling berinteraksi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan di 

sekitar sebuah sistem. Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan 

lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-

SOSBUD-HANKAM-AG. Aktor penggagas atau penggerak perubahan 

perlu memperhatikan dengan seksama lingkungan eksternalnya 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Apa itu “ PT. Samator Group” 

PT. SAMATOR GROUP Merupakan Perusahaan yang Bergerak 

sebagai Pemain Gas Industri Terbesar di Indonesia, baik Produk Gas 

maupun Jasa Layanan Gas seperti Kesehatan, Kontruksi, Minyak dan Gas 

Bumi, Metalurgi, Petrokimia, Elektronik, Otomotif dll. 

 

B. Visi dan Misi PT. Samator Group”  

Visi : Menjadi perusahaan yang paling diidamkan, terus tumbuh dan 

berkembang dengan mendayagunakan sumber daya alam yang memberikan 

manfaat bagi kehidupan. 

Misi : - Memberikan yang terbaik bagi pemangku kepentingan. 

- Memperluas wilayah usaha dan mengembangkan produk layanan 

serta teknologi. 

- Berintegritas dan berkomitmen terhadap kualitas, Health dan 

Safety Environment dan Tata kelola Perusahaan. 

- Meningkatkan TCS (Total Customer Solution) 

 

 

 

 



C. Struktur Organisasi “PT. Samator Group” 

PT. SAMATOR GROUP SURABAYA 

 

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI PALEMBANG 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI – PELINTUNG RIAU 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI BATAM 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI LAMPUNG 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI MEDAN 

 

D. Strategi “PT. Samator Group” 

1. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu dengan mengacu pada standar 

nasional dan internasional secara efektif dalam segala aspek kegiatan 

perusahaan, serta mematuhi peraturan yang berlaku. 

2. Meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan secara 

berkesinambungan. 

3. Meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing agar kebutuhan dan 

keinginan para stakeholder selalu terjamin dan terpenuhi. 

 

 

 



E. Unsur-Unsur Dalam Suatu Proses Perubahan  

1. Lingkungan 

1.1 Lingkungan Internal 

a. Adanya masalah apabila penempatan karyawan tidak sesuai dengan 

kemampuan. 

b. Adanya masalah dalam mesin operasi sehingga perusahaan tidak 

bisa berproduksi.  

 

1.2 Lingkungan Eksternal  

a. Ekonomi berpengaruhi terhadap pasar bisnis. 

b. Teknologi menggunakan automatis dan manual sistem kontrol 

c. Politik mempengaruhi pasar bebas 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

PT. Samator Group ini memiliki kapabilitas dalam melakukan 

perubahan, karena mempunyai kemampuan yang handal untuk 

mengubah perusahaan menjadi lebih maju. 

 

3. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan dengan menerapkan sistem manajemen mutu 

dengan mengacu pada standar nasional dan internasional secara efektif 

dalam segala aspek kegiatan perusahaan, serta mematuhi peraturan yang 

berlaku, meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan secara 

berkesinambungan dan meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing 



agar kebutuhan dan keinginan para stakeholder selalu terjamin dan 

terpenuhi. 

 

4. Proses Perubahan 

Proses perubahan yang ada pada PT. Samator Group  mudah dan 

terintegrasi dengan cepat, karena perusahaan mampu bersaing dengan 

perusahaan yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

PT. Samatour Group selalu berupaya agar perubahan yang terjadi di 

perusahaan dapat membawa dampak positif. Perusahaan juga selalu 

berupaya memanajemen setiap perubahan yang akan terjadi dengan 

melibatkan seluruh karyawan dan selalu berupaya untuk 

mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses perubahan tersebut. 

Adapun unsur-unsur dalam suatu proses perubahan pada PT. Samator 

Group yaitu : Lingkungan, Kapabilitas organisasi, Strategi perubahan,  

Proses perubahan. 

 

 

 



B. Saran 

Untuk setiap organisasi harus cepat tanggap terhadap perubahan yang 

terjadi di organisasinya tersebut. Baik itu perubahan ke arah positif apalagi 

perubahan yang mengarah ke negatif. Apabila perubahan itu ke arah positif 

kita cepat tanggap akan membawa hal positif dengan cepat untuk organisasi 

kita contohnya untuk citra organisasi, apabila perubahan itu ke arah negatif 

jika kita cepat tanggap kita akan cepat menyelesaikannya karena 

dikhawatirkan jika tidak cepat selesai akan membawa dampak negatif 

terhadap organisasi kita. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT Saba Indomedika Jaya merupakan perusahaan distributor alat laboratorium 

Kesehatan yang merupakan perusahaan sub-distributor dari perusahaan asal Jepang. PT 

Sysmex Indonesia merupakan anak perusahaan dari Sysmex Asia Pacific Pte Ltd, dirikan 

pada tahun 2002, Sysmex Indonesia merupakan pemimpin pasar dalam pengiriman dan 

pelaksanaan IVD dan kesehatan IT produk dan layanan klinis untuk laboratorium klinis, 

rumah sakit dan organisasi kesehatan. Manfaat terbukti laboratorium, rumah sakit dan 

penyedia layanan kesehatan termasuk peningkatan layanan klinis pasien dan kemajuan 

efisiensi yang mengarah ke penghematan biaya, akhirnya menerjemahkan ke pemberian 

perawatan pasien yang lebih baik 

Sebagai satu-satunya Perusahaan yang memasarkan produk Sysmex di Indonesia, 

PT Saba Indomedika Jaya dituntut untuk memiliki license certification terkait dengan 

proses didalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, PT Saba Indomedika Jaya 

dituntut untuk memiliki sertifkat ISO: 9001. 

ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. 

Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain 

yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional 

dalam hal sistem manajemen mutu produk/ jasa yang dihasilkannya. (Wikipedia). 

Oleh karena itulah, pada Oktober 2018 PT Saba Indomedika Jaya melakukan 

perubahan pada sistem proses kerja perusahaan yang mulai mengikuti sistem kerja 

berstandarkan ISO 9001:2015. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/ISO
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_manajemen_mutu&action=edit&redlink=1
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apa sajakah unsur-unsur dalam proses perubahan pada PT Saba Indomedika 

Jaya? 

1.2.2 Apa sajakah manfaat yang didapat oleh PT Saba Indomedika Jaya terkait 

perubahan tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui tentang apa sajakah unsur-unsur dalam proses perubahan di 

PT Saba Indomedika Jaya. 

1.3.2 Untuk memberikan gagasan tentang manfaat yang didapat oleh PT Saba 

Indomedika Jaya. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

2. 1 Perubahan Organisasi 

Untuk memahami perubahan organisasi secara teoretis, penulis mengumpulkan 

beberapa definisi dan konsep para ilmuan. Michel Beer (2000: 452) menyatakan berubah itu 

adalah memilih tindakan yang berbeda dari se belumnya, perbedaan itulah yang menghasilkan 

sustu perubahan. Jika pilihan hasilnya sama dengan yang sebelumnya berarti akan memperkuat 

status quo yang ada. Selanjutnya Winardi (2005: 2) menyatakan, bahwa perubahan organisasi 

adalah tindakan beralihnya sesuatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi 

masa yang akan datang menurut yang di inginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Sejalan 

dengan itu Anne Maria (1998: 209) berpendapat, bahwa perubahan organisasi adalah suatu 

tindakan menyusun kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas organisasi. Mengingat begitu pentingnya perubahan dalam lingkungan yang 

bergerak cepat sudah saatnya organisasi tidak menunda perubahan, penundaan berarti akan 

menghadapkan organisasi pada proses kemunduran. 

2.2  Unsur-Unsur dalam Proses Perubahan 

 2.2.1 Lingkungan 

 Suatu   lingkungan   organisasi   mempengaruhi   perilaku   karyawan   apakah   melalui 

pemberian penghargaan atas perilaku yang diinginkan ataukah dengan mengoreksi perilaku 

yang tidak diinginkan. Lingkungan organisasi seperti keteladanan pimpinan dan model 

kepemimpinan serta masa depan organisasi yang cerah akan berpengaruh pada derajat dan 

mutu perubahan perilaku karyawan.  “Apa yang perusahaan berikan pada karyawan dan apa 

pula yang perusahaan dapatkan”. Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh apa yang 
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bisa diberikan perusahaan kepada karyawannya. Semakin tinggi kadar  insentif  yang 

diberikan  semakin  efektif  terjadinya  perubahan  perilaku karyawannya. Sebaliknya 

perusahaan yang tidak efektif  atau gagal  cenderung akan menciptakan perubahan perilaku 

yang juga tidak efektif (repository.uc.id, diunduh pada tanggal 27 Desember 2019). 

 2.2.2  Kapabilitas Organisasi 

Menurut Hubeis dan Najib (2014:47) kapabilitas organisasi adalah kumpulan sumber 

daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas 

organisasi ditentukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan fungsional dan (2) 

pendekatan rantai nilai (Value Chain). Kedua pendekatan tersebut banyak digunakan oleh 

organisasi untuk membentuk kapabilitas organisasi. akan tetapi, yang perlu digaris bawahi 

kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara berbagai sumber 

daya dalam orgaisasi. Pada organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur 

hierarki organisasi tersebut. Semakin tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula 

integrasi antar kapabilitas yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu dalam hal ini sangat 

diperlukan perpaduan diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam organisasi. 

2.2.3 Aktor Perubahan 

a) Agen Perubahan (agents of change) 

Yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator 

perubahan dalam organisasi. 

b) Manajer Perubahan (managers of change) 

Yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, 

mengorganisir dan mengimplementasikan perubahan. 

c) Fasilitator Perubahan (facilicators of change) 

Yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif 

mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. 
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d) Penghalang Perubahan (buffers of change) 

Yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan, dikarenakan 

merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. 

(https://www.ganipramudyo.web.id/27 Desember 2019) 

 

2.2.4  Strategi Perubahan 

a) Force-Coercion Strategy 

Perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan/ atau penggunaan reward 

& punishment. Perubahan diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan.  

b) Rational Persuasion Strategy 

Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen 

rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan 

memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Argumen bisa 

disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. 

Perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi force-coercion, namun hasilnya lebih 

“tahan lama” dan terinternalisasi dalam diri individu. 

c) Shared Power Strategy 

Strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk 

melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan 

individu/kelompok. Manajer memerlukan reference power dan ketrampilan untuk 

bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup 

lama, namun perubahan tersebut akanlebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri 

masing-masing. 

 

 

https://www.ganipramudyo.web.id/27%20Desember%202019
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2.2.5  Proses Perubahan 

  Terdapat beberapa model dalam perencanaan perubahan organisasi, diantaranya 

ialah Lewin Change: 

a) Unfreezing 

b) Movement 

c) Refreezing 

 

2.2.6 Budaya Perubahan 

Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, Osborn (2001:391), 

budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh 

organisasi dimana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. 

 

2.2.7 Tindakan Perubahan 

Untuk dapat mengelola perubahan dalam organisasi dapat dilakukan dengan 

beberapa hal berikut: 

a) Memotivasi Perubahan 

Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru, oleh karena 

itu diperlukan komitmen yang tinggi dari angota organisasi. 

b) Komunikasi, penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan 

melakukan komunikasi yang lebih baik kepada karyawan, dengan 

komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rencana perubahan 

sebagai suatu realita yang harus dilakukan. 

c) Partisipasi, jika ada perubahan sebaiknya melibatkan karyawan dimulai dari 

persiapan hingga proses pengimplementasian sehingga nantinya karyawan 



8 
 

akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan, hal ini juga dapat 

mengurangi penolakan terhadap perubahan. 

d) Mengelola Transmisi 

Proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju situasi 

yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi tersebut 

membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjamin 

keberhasilan. Masa transisi membutuhkan arahan yang jelas sehingga 

perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan 

perusahaan. 

e) Melanjutkan Momentum Perubahan 

Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perusahaan harus senantiasa 

meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan 

momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal – hal yang dapat 

dilakukan untuk dapat terus berubah adalah dengan menyediakan sumber 

daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem 

pendukung untuk agen perubahan. 

 

2.2.8 Kepemimpinan Visioner 

Pengertian Pemimpin Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penentu 

keberhasilan organisasi, terlebih lagi dalam menuju perubahan. Untuk memahami apa 

yang dimaksud dengan kepemimpinan (leadership) ada baiknya terlebih dahulu 

mengetahui arti pemimpin (leader). Hal ini disebabkan kepemimpinan dilakukan oleh 

seorang pemimpin dan ia mengemban tugas dengan beraktivitas untuk melaksanakan 

kepemimpinan tersebut. Menurut Robbert D Stuart (2002: 352) bahwa pemimpin 

adalah seorang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, 



9 
 

memberi petunjuk dan juga mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan 

organisasi. Seiring dengan itu James P. Spillane (2006: 10) menyatakan bahwa 

pemimpin itu agen perubahan dengan kegiatan mempengaruhi orang-orang lebih 

daripada pengaruh orang-orang tersebut kepadanya. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1. Hasil dan Kesimpulan 

3.1.1. Lingkungan 

Lingkungan disini meliputi seluruh mekanisme alur kerja yang sesuai dengan 

standarisasi dan berpola pada setiap kegiatan ataupun prosedur kerja yang sudah 

disusun oleh manajemen perusahaan. 

 

3.1.2. Kapabilitas Organisasi  

Kapabilitas organisasi mengikuti standarisasi ISO 9001:2015 yang sudah 

dilakukan oleh Principal dan Sister Company. 

 

3.1.3. Aktor Perubahan 

Dalam hal ini yang menjadi aktor perubahan pada PT Saba Indomedika Jaya 

ialah: 

1. Agen Perubahan (agents of change) yaitu, Principal, Manajemen 

perusahaan dan lembaga sertifikasi. 

2. Manajer Perubahan (managers of change) yaitu, Manajemen Representatif, 

QMS, dan Auditor pada saat audit dilaksanakan.  

3. Fasilitator Perubahan (facilicators of change) yaitu, para leader pada setiap 

divisi. 

4. Penghalang Perubahan (buffers of change) yaitu, para karyawan yang belum 

terlalu mampu untuk mengikuti perubahan dikarenakan terbiasa dengan 

pola sistem kerja pada saat belum terstandarisasi. 
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3.1.4. Strategi Perubahan  

Diadakannya audit dalam jangka 1 tahun sekali yang di audit oleh eksternal dan 

internal. 

 

3.1.5. Proses Perubahan 

a) Unfreezing ialah tahapan awal training dan pengenalan tentang ISO: 9001. 

b) Change of Movement ialah menerapkan proses kerja yang sesuai 

standarisasi. 

c) Refreezing ialah Membuat kebijakan baru dalam merekrut anggota yang 

sesuai dengan budaya organisasi yang baru dan bekerja sesuai sistem 

manajemen yang baru dalam hal ini Quality Manajemen System. 

 

3.1.6. Budaya Perubahan 

Dilakukannya audit pada setiap departemen atau divisi pada setiap tahunnya. 

 

3.1.7. Tindakan Perubahan 

Adanya permintaan dari Principal yang mengharuskan bahwa PT Saba 

Indomedika Jaya harus memiliki Standarisasi ISO 9001:2015. 

 

3.1.8. Kepemimpinan Visioner  

Dalam hal ini, pihak manajemen dan direksi sendiri yang mengawasi sistem 

manajemen dan proses kerja di PT Saba Indomedika Jaya. 
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PENDAHULUAN

Sebagai sistem yang terbuka, organisasi tidak dapat menghindari perubahan.

Perubahan suasana politik negara, ataupun keadaan ekonomi yang melemah secara

makro bahkan turut memberikan kontribusi terhadap adanya perubahan di sebuah

organisasi mikro. Demikian juga dengan organisasi pendidikan di level paling kecil,

yaitu sekolah. Terjadinya pergantian pimpinan, terbitnya kurikulum baru,

pengembangan gedung sekolah, adalah contoh-contoh perubahan yang

mempengaruhi sekolah dan bersifat terencana. Lain lagi dengan bencana alam yang

mungkin menimpa sekolah secara tak terencana, Tanpa mengurangi kewaspadaan

akan timbulnya perubahan tak terencana, uraian selanjutnya akan berbicara tentang

perubahan terencana dengan rasionalisasi bahwa tindakan antisipatif, inisitiatif dan

aktif dapat dipelajari dan menjadi sikap sehingga ketika menghadapi perubahan tak

terencana ada kesiapan mental dalam hal ini.

Penulis mengasumsikan bahwa setiap sekolah memiliki program kerja

tertentu baik yang langsung dibawah kendali Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan,

atau bahkan pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. Setiap kebijakan

yang diterbitkan oleh negara pastilah melalui tahapan sosialisasi paling tidak

terhadap pimpinan sekolah. Artinya, perubahan kebijakan secara makro pun

sesungguhnya masih memiliki tenggang waktu tertentu agar pimpinan dapat

berpikir tentang apa yang akan ia lakukan terhadap sekolahnya sehubungan dengan

perubahan makro tersebut. Jadi dalam kajian ini tidak dipermasalahkan apakah

sumber perubahan itu berupa inisiatif sekolah sendiri atau pemerintah sebagi pelaku

utamanya, karena pada dasarnya di dataran mikro kebijakan makro tetap
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memerlukan reinterpretasi oleh pimpinan setempat.

Di lapangan dengan mudah kita temui adanya pertanyaan-pertanyaan

sederhana dari kalangan guru atau staf sekolah, mengapa kurikulum mengalami

perubahan, mengapa harus ada kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis

sekolah, atau mengapa harus mengganti mesin tik manual dengan komputer.

Sebuah rasa keingintahuan semata atau isyarat penolakan adalah hal yang wajar

mengingat sebagian orang lebih senang berada pada kondisi mapan. Menyikapi hal

tersebut seorang agen perubahan contoh Kepala Sekolah perlu memahami,

mengantisipasi dan mengatasi, serta menentukan proses perubahan yang seminimal

mungkin menimbulkan gejolak di kalangan warga sekolah. Tahapan awal pada

proses perubahan dengan demikian memegang peranan yang sangat penting dalam

menunjang bergulir dan berhasilnya sebuah perubahan.

Mengacu pada rangkaian penjelasan di atas, permasalahan pertama yang

akan dikemukakan adalah alasan perubahan itu sendiri, dan dilanjutkan pada

bagaimana menyikapi adanya resistensi terhadap perubahan. Agar materi dalam

makalah ini cukup menghubungkan antara dunia teori dan praktis, maka Penulis

juga menjelaskan tentang contoh langkah dalam mengawali perubahan di sekolah.

Ada tiga tujuan yang menyertai penulisan makalah ini, pertama ialah

memberikan pemahaman tentang penyebab perubahan pada organisasi khususnya

sekolah. Tujuan kedua adalah mengenalkan pembaca pada berbagai sebab, bentuk

dan pengurangan resistensi terhadap perubahan, sedangkan tujuan ketiga yakni

memberikan pandangan implementatif tentang bagaimana mengawali perubahan di

sekolah.
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MENGAPA HARUS BERUBAH?

Gugatan yang satu ini kerap dilontarkan pihak-pihak yang membutuhkan

rasionalisasi terjadinya perubahan di organisasi. Lunenburg (2004: 239-241)

memberikan penjelasan baik dari sisi internal maupun eksternal sekolah. Ia

menyebutkan ada beberapa tekanan yang mau tidak mau membuat sekolah

melakukan perubahan, yaitu sebagai berikut:

(1) Dorongan untuk menjadi lebih accountable

(2) Terjadinya perubahan kependudukan

(3) Kurangnya SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas

(4) Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan

(5) Proses yang dilakukan anggota organisasi dan keadaan anggota organisasi itu

sendiri yang mempengaruhi jalannya proses.

Akibat dari dorongan-dorongan tersebut, dapat diklasifikasikan jenis-jenis

perubahan yang menggejala pada organisasi. Glatthorn dan Bowman dalam Lipham

& Hoeh (1974: 107-108)) menyebutkan adanya tiga jenis perubahan pada lembaga

pendidikan, yakni perubahan struktural, perubahan program, dan perubahan

menyangkut SDM. Masih dalam buku yang sama, Saville memaparkan empat jenis

perubahan pada satuan lembaga pendidikan, yang terdiri atas perkembangan yang

baru di bidang teknis, proses yang baru, tujuan baru, dan perkembangan kurikulum.

Perkembangan baru bidang teknis misal berhubungan dengan teknologi adalah

masuknya internet ke sekolah sehingga menuntut guru untuk juga mampu

mengoperasikan sistem informasi dan komunikasi tersebut. Proses yang baru

sebagai contoh adanya pergantian pemimpin yayasan. Adapun tujuan baru

dicontohkan dengan pengembangan visi dan misi sekolah, dan perkembangan
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kurikulum yang biasanya mengandung perubahan pendekatan instruksional.

Menghadapi sekeliling kita yang senantiasa berubah, hendaknya justru

memicu pimpinan sekolah untuk berhati-hati pula dalam menyikapinya. Lipham &

Hoeh (1974: 108) mengutip dari Rogers & Shoemaker bahwa perubahan harus

mengandung lima unsur. Lima unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

(1) Memiliki tingkat kegunaan lebih tinggi daripada sebelumnya

(2) Tidak terlalu sukar

(3) Sesuai dengan sistem nilai anggota organisasi

(4) Terbuka untuk adanya ujicoba

(5) Keberhasilannya dapat terukur jelas

Jadi walaupun perubahan dibutuhkan oleh organisasi agar ia tetap eksis, ia

harus tetap memperhatikan beberapa hal agar kelak tidak merugikan organisasi itu

sendiri.

RESISTENSI TERHADAP PERUBAHAN DAN CARA

MENANGGULANGINYA

Berbagai respon pasti akan muncul seiring dengan adanya kebijakan untuk

berubah. Sebagai sebuah tindakan yang bijaksana, kita juga harus menghargai

adanya sikap negatif atau penolakan sementara oleh beberapa kalangan warga

sekolah. Sebuah artikel menarik di bidang organisasi menuliskan bahwa ajakan

untuk berubah akan lebih sulit bila sebelumnya telah terjadi kegagalan dalam

melaksanakan sebuah program perubahan. Hal yang sangat manusiawi ini hanyalah

salah satu contoh penyebab terjadinya penolakan anggota organisasi terhadap

perubahan. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah

sebagaimana disebutkan oleh Lunenburg (2004: 241-244):
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(1) Pengaruh kebutuhan

(2) Takut akan hal baru

(3) Ancaman terhadap pengaruh dan kekuasaan yang selama ini dipegang

(4) Rasa kolot terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai selama ini

(5) Struktur organisasi yang menghambat (karena umumnya bersifat birokrat)

(6) Terbatasnya sumber daya

(7) Telah adanya suatu kesepakatan antara beberapa kalangan warga sekolah dengan

pihak di luar sekolah

Rivai (2004: 442) memberikan gambaran tentang akibat ketidaksukaan

anggota organisasi terhadap perubahan. Perlawanan yang digambarkan pakar

manajemen tersebut terbagi atas tiga, yaitu tipe logis, tipe psikologis, dan tipe

sosiologis. Indikator dari perlawanan tipe logis antara lain munculnya hambatan

teknis atas perubahan, bertambahnya kebutuhan dana operasional, lamanya waktu

yang diperlukan untuk jalannya perubahan, dan usaha yang harus lebih keras dalam

rangka menguasai hal yang baru. Pada perlawanan tipe psikologis, indikator yang

ada tentu berhubungan dengan perasaan, antara lain ketakutan yang tidak jelas,

toleransi yang rendah, dan ketidaksenangan terhadap pimpinan atau agen perubahan.

Untuk perlawanan tipe sosiologis, hal-hal bersifat “atas nama kelompok” menjadi

pola mendasar, antara lain tumbuhnya koalisi politik, dan menentang nilai-nilai

baru atas dasar nilai kelompok yang telah dianut.

Runtutan kajian akan bermuara pada langkah apa yang harus dilakukan untuk

menanggulangi atau setidak-tidaknya mengurangi resistensi anggota organisasi.

Pendapat Lewin tentang model tiga tahap perubahan yang sangat populer

sebagaimana dikutip oleh Sutarto (2000: 415) bisa menjadi rujukan dalam
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melakukan perubahan organisasi. Dimulai dari tahap unfreezing yang menunjukkan

pola perilaku saat ini. Kedua adalah changing, yang menunjukkan pengembangan

pola perilaku baru yang didapat melalui proses identifikasi dan internalisasi. Pada

beberapa literatur lain, istilah changing digunakan secara bergantian dengan moving.

Tahap terakhir adalah refreezing, yaitu keadaan dimana terdapat perubahan

distabilisasi dengan penguatan atas pola perilaku baru.

Implementasi model Lewin tentu membutuhkan teknik operasional.

Sebagaimana diutarakan oleh Robbins (1994: 422), alternatif model yang bisa

dipilih antara lain intervensi (memasukkan modifikasi pada unsur struktur,

teknologi, proses organisasi, dan perilaku), partisipasi (pelibatan stakeholders

internal dalam perencanaan dan pelaksanaan) dan persuasi (memberikan dorongan,

berkomunikasi langsung, pemberian penghargaan).

Lebih mendalam lagi, pelaksanaan teknik-teknik tersebut masih memerlukan

nuansa pendekatan. Terdapat tiga pendekatan, yaitu struktural, pribadi, dan

kelompok. Contoh pendekatan struktural adalah pada bagaimana mengubah pola

wewenang, akses terhadap informasi, alokasi imbalan, dan teknologi. Untuk

pendekatan pribadi, cara ini ditujukan untuk mengatasi perubahan load atau sifat

kerja, yakni dengan mengubah persepsi orang mengenai pekerjaannya, dan agar

terjadi perubahan perilaku pada individu. Contoh strategi pendekatan pribadi adalah

melalui pengayaan tugas, pelatihan, dan modifikasi behavioristik. Pendekatan

ketiga adalah kelompok, yang strateginya antara lain dapat ditempuh melalui teknik

analisis peran (memahami dan memaknai peran), pemecahan masalah dalam

kelompok, dan membuat norma kelompok bersama-sama.
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CONTOH KASUS PENDEKATAN KELOMPOK AGAR TERJADINYA

PERUBAHAN ORGANISASI

Dalam melakukan perubahan organisasi, seorang agen perubahan sangat

perlu menyadari adanya aspek kultur dalam internal organisasinya. Tiga peneliti

dari Jerman yaitu Schreyoegg, Oechsler, and Waechter menguraikan bahwa budaya

yang melingkupi sebuah organisasi akan mempengaruhi anggotanya dalam

menerima sesuatu mengkonseptualisasikannya dan membuat keputusan akan hal

baru tersebut (Beitler,2007). Beitler juga mengutip pendapat Schein yang meyakini

bahwa seorang agen perubahan kadang mengalami hambatan oleh karena budaya di

organisasinya dikarenakan di dalamnya terkandung stabilitas, konsistensi, dan

pemaknaan. Di Indonesia prinsip kebersamaan dan kerukunan masih diyakini oleh

sebagian besar masyarakatnya. Untuk itulah penulis sengaja memetik contoh

dengan warna yang tidak berbeda dengan kultur tersebut.

Berikut merupakan salah satu contoh cara melakukan pendekatan kelompok

dalam rangka terjadinya perubahan organisasi yakni dengan teknik analisis peranan.

Teknik ini menurut Penulis memungkinkan sekali dilakukan sehubungan dengan

pola baru manajemen pendidikan di Indonesia, yakni manajemen peningkatan mutu

berbasis sekolah. Teknik analisis peranan dapat membantu meningkatkan kesadaran

masing-masing pihak untuk berpartisipasi sesuai dengan yang seharusnya.

Lunenburg (2004: 258) menegaskan bahwa banyak konsultan pendidikan di

Amerika yang kita kenal masyarakatnya dengan nilai individualisme tinggi

menggunakan teknik ini. Besar harapan teknik ini dapat diimplementasikan dan

berhasil di Indonesia yang memiliki budaya gotong royong.
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Langkah pertama: Memahami Peran. Teknik analisis peranan adalah

memberikan batasan yang jelas kepada masing-masing pihak/kelompok tentang

perannya terhadap keberhasilan sekolah. Dari situ dapat diperoleh gambaran

rasional pengaruh peran pihak satu dengan lainnya. Dalam langkah pertama ini

yang perlu dilaksanakan adalah meminta setiap individu menuliskan peranannya

di papan tulis sesuai dengan posisi jabatan atau keberadaannya. Setiap orang

dianjurkan untuk berdiskusi dengan yang lainnya dalam satu kelompok dalam

rangka menemukan batasan peran.

(1) Langkah kedua: Membandingkan dengan Harapan. Pelaksanaan langkah ini

dimulai dengan pihak atau kelompok yang memeriksa tulisan hasil langkah

pertama dari kelompok lainnya. Kesemua kelompok kemudian berdiskusi

perihal hasil pembandingan atas apa yang mereka harapkan dari kelompok lain

dengan peran-peran yang telah diidentifikasi oleh kelompok lain. Diskusi bisa

mengarah pada pengembangan peran atau bahkan pengurangan peran.

(2) Langkah ketiga: Penyimpulan Peran. Langkah terakhir adalah menyimpulkan

hasil diskusi mengenai profil peran kelompok masing-masing. Perlu diingat

bahwa profil peran harus memuat seperangkat aktivitas yang ditentukan atas

pembagian tugas sebagai ketentuan atas peran yang disandang (Dayal, &

Thomas dalam Lunenburg (2004: 258). Hal lain yang ditegaskan Dayal &

Thomas dalam buku yang sama adalah bahwa profil peran juga mengandung

perangkat yang menjelaskan kewajiban peran dan harapan atas peran tersebut.
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PENUTUP

Simpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tantangan yang berbeda dari hari

ke hari mendorong organisasi berimprovisasi dan berinovasi. “Berubah atau punah”

secara tajam dibidikkan di dunia industri, dan idiom bernuansa teori seleksi alam ini

kini juga banyak dianut kalangan pemimpin di sekolah. Sejauh hasil amatan,

perubahan biasanya menimbulkan pro dan kontra. Berbagai alasan melingkupi

penolakan dan kesetujuan, sehingga perlu ditempuh berbagai cara atau pendekatan

agar perubahan diawali dengan dukungan dari berbagai individu dalam organisasi

bersangkutan.

Mengatasnamakan kebutuhan organisasi untuk selalu mengikuti

perkembangan dalam rangka melakukan perubahan merupakan suatu hal yang

bijaksana, namun lebih bijaksana lagi jika perubahan tersebut mengandung

unsur-unsur rasional yang diketahui dan dipahami para anggota organisasi.

Implikasi dan saran lainnya atas runtutan teori dan temuan di makalah ini adalah

bahwa langkah-langkah sistematis dibutuhkan tidak hanya pada saat perubahan

bergulir, namun juga di masa-masa awal sosialisasi. Pimpinan dan si agen

perubahan seyogyanya mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam

rangka mendorong kontribusi positif anggota organisasi dalam hal ini warga

sekolah agar guliran perubahan berlangsung sebagaimanamestinya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai 

oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya  perubahan bagi 

peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi dalam 

setiap organisasi. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk  

memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. 

Berkaitan dengan ini, seorang ahli filsafat Yunani kuno yang bernama 

Heraclitus pernah berkata bahwa didunia ini tidak ada yang permanen, 

kecuali perubahan. Pernyataan tersebut kiranya masih mengandung 

kebenaran sampai saat ini. Dikatakan demikian karena memang pada 

kenyataannya di dunia ini selalu terjadi perubahan yang mencakup seluruh 

segi kehidupan baik pada tingkat individu maupun tingkat organisasional. 

Menarik untuk dicatat bahwa disamping selalu terjadi perubahan di semua 

segi kehidupan, perubahan dalam satu bidang pasti mempunyai dampak 

langsung maupun tidak langsung pada bidang kehudupan yang lainnya. 

Dengan kata lain, suatu perubahan merupakan dependent variable untuk 

perubahan di bidang yang lainnya dan oleh karena itu antara satu perubahan 

dengan perubahan yang lainnya selalu terdapat interelasi dan interdepedensi 

nyata, meskipun korelasinya mungkin tidak segera dapat dilihat. 

Oleh karena perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu 

terjadi, pimpinan organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-



pemerintah disamping harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi diluar organisasi yang dipimpinnya dan mampu 

memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan-

perubahan yang terjadi itu, mutlak perlu pula untuk mempunyai keterampilan 

dan keberanian untuk melakukan perubahan didalam organisasi demi 

peningkatan kemampuan organisasional untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dilain pihak 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. 

Klinik shally Autis Center Palembang selalu berupaya agar perubahan 

yang terjadi di klinik dapat membawa dampak positif bagi klnik, karyawan 

dan pasien. Klinik juga selalu berupaya memanajemen setiap perubahan yang 

akan terjadi dengan melibatkan semua orang yang terkait dalam klinik serta 

klinik selalu berupaya untuk mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses 

perubahan tersebut 

 

B. Masalah Dalam Penulisan 

Masalah dari penulisan ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang 

ada didalam proses perubahan pada Klinik Shally Autis Center Palembang? 

 

 

 



C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dalam proses 

perubahan pada klinik Shally Autis Center palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Menurut Prof. Dr. J. Winardi, Manajemen perubahan adalah upaya 

yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, 

dimana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan, konflik, 

kelompok, dan komunikasi. 

Menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah sebuah proses 

sistematis dalam penerapan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena 

dampak dari proses perubahan tersebut. 

Menurut Nikhols pengertian manajemen perubahan bisa dibagi menjadi tiga, 

diantaranya: 



• Manajemen perubahan, yaitu tugas pengelolaan perubahan yang akan 

dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun perubahan 

yang tidak direncanakan. 

• Manajemen perubahan, yaitu praktek area profesional, dimana praktisi 

dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan Agent of change. 

• Manajemen perubahan, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari 

model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian digunakan 

sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional. 

 

B. Tujuan Manajemen Perubahan 

Adapun tujuan dari manajemen perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 

eksternal (sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan 

teknologi dan peralatan dan lainnya), dan juga di lingkungan eksternal 

(perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi dan 

lainnya). 

3. Untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar 

ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, 

perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi 

perusahaan. 

 

 



C. Proses Manajemen Perubahan 

Proses manajemen perubahan terjadi dalam beberapa tahap. Adapun 

tahap-tahap manajemen perubahan diantaranya yaitu: 

1. Identifikasi Perubahan 

Pada tahap ini, suatu organisasi/perusahaan harus mengenal 

perubahan apa yang akan dilakukan. 

2. Perencanaan Perubahan 

Pada tahap ini, organisasi/perusahaan harus dilakukan analisis 

mengenai mendalam dalam organisasi tersebut baik itu berkaitan dengan 

teknik serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. 

3. Implementasi Perubahan 

Pada tahap ini, akan terjadi proses pencairan, perubahan dan 

pembekuan yang diharapkan. 

4. Evaluasi dan Umpan Balik 

Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data yang lengkap. Untuk 

itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. 

Hasil evaluasi tersebut bisa di umpan balik pada tahap 1, sehingga dampak 

perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. 

 
D. Faktor – faktor Penyebab Perubahan Pada Organisasi 

1. Faktor Internal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi 

dimana factor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan 

organisasi. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi 

yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber. Problem 



yang sering timbul berkaitan dengan hubungan sesame anggota organisasi 

pada umumnya menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan 

masing-masing anggota. Proses kerja sama yang berlangsung dalam 

organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya 

perubahan. 

Problem yang timbul dapat menyangkut masalah system 

kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan atau peralatan 

yang digunakan. Sistem kerja sama yang terlalu birokratis atau sebaliknya 

dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. System 

birokrasi (kaku) menyebabkan hubungan antar anggota menjadi 

impersonal yang mengakibatkan rendahnya semangat kerja dan pada 

gilirannya produktivitas menurun, demikian sebaliknya. Perubahan yang 

harus dilakukan akan menyangkut struktur organisasi yang digunakan. 

Hubungan antar anggota yang kurang harmonis juga merupakan 

salah satu problem yang lazim terjadi. Dibedakan menjadi dua, yaitu: 

problem yang menyangkut hubungan atasan bawahan (hubungan yang 

bersifat vertikal), dan problem yang menyangkut hubungan sesama 

anggota yang kedudukannya setingkat (hubungan yang bersifat 

horizontal). Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah problem 

yang menyangkut pengambilan keputusan dan komunikasi. Keputusan 

pimpinan yang berkenaan dengan system pengupahan, misalnya dianggap 

tidak adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau putusan tentang 

pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama, dsb. 

Contoh Faktor Internal : 



a. Problem hubungan antar anggota 

b. Problem dalam proses kerja sama 

c. Problem keuangan 

d. Perubahan kebijakan lingkungan 

e. Perubahan tujuan organisasi 

f. Perluasan wilayah operasi tujuan organisasi 

g. Volume kegiatan yang semakin bertambah banyak 

h. Sikap dan perilaku dari anggota organisasi 

2. Faktor Eksternal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang 

dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa factor 

tersebut antara lain : Politik, Hukum , Kebudayaan, Teknologi, Sumber 

alam, Demografi dan sebagainya. 

Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering 

disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan 

yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu 

organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat 

dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena 

lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi 

yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan teknologi, faktor 

ekonomi dan peraturan pemerintah. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab 

penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama dengan 

perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan dalam 



berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, 

jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system penggajian yang 

diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-bagian yang ada 

dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena adanya perlengkapan 

baru. 

Contoh Faktor Eksternal: 

a. Politik 

b. Hukum 

c. Kebudayaan 

d. Teknologi 

e. Sumber Daya Alam 

f. Demografi 

g. Sosiologi 

 

E.  Unsur-Unsur Dalam Proses Perubahan  

Menurut Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu : 

1) Lingkungan; 

2) Kapabilitas organisasi; 

3) Aktor perubahan; 

4) Strategi perubahan; 

5) Proses perubahan; 

6) Budaya perubahan; 

7) Tindakan perubahan; 



8) Kepemimpinan visioner; 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah berada. 

Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem yang 

bergerak dan saling berinteraksi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan di 

sekitar sebuah sistem. Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan 

lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-

SOSBUD-HANKAM-AG. Aktor penggagas atau penggerak perubahan perlu 

memperhatikan dengan seksama lingkungan eksternalnya 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Apa itu Klinik “ Shally Autis Center” 

Klinik “ Shally Autis Center” merupakan salah satu klinik tumbuh 

kembang anak di palembang. Kami melayani informasi, konsultasi, terapi dan 

bimbel calistung anak berkebutuhan khusus. 

 

B. Visi dan Misi Klinik “ Shally Autis Center”  

Visi : Menjadi klinik tumbuh kembang anak yang unggul di Palembang. 

Misi : Terus menerus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan 

orang tua, serta mengikuti perkembangan ilmu terapi untuk diterapkan 

ke pasien agar dapat membantu peningkatan perkembangan pasien. 

 

C. Program Terapi di Klinik “Shally Autis Center” 

 Kami memiliki beberapa program terapi, yaitu : 

1. Sensori Intergrasi 

2. Terapi Wicara 

3. Terapi Okupasi 

4. Bimbel Calistung  

 

D. Fasilitas di Klinik “Shally Autis Center” 

 Kami memiliki beberapa Fasilitas untuk kenyamanan pasien dan orang tua, 

yaitu : 



1. Ruang tunggu untuk orang tua dengan sofa dan ber AC dan dilengkapi 

dengan buku, Koran dan air minum. 

2. Ruang terapi yang ber AC. 

3. Alat-alat terapi yang digunakan sesuai standar Internasional. 

4. Terapis yang merupakan lulusan terapi. 

 

E. Strategi Pemasaran Klinik “Shally Autis Center” 

1. Melalui media sosial facebook, instagram, whatsapp dan lain-lain 

2. Menyebarkan brosur kerumah-rumah, instansi, pertokoan atau sekolah-

sekolah 

3. Menjalin hubungan baik dengan dokter tumbuh kembang anak, dokter 

rehabilitasi medik dan klinik-klinik tumbuh kembang lainnya yang ada di 

Palembang. 

4.  

F. Struktur Organisasi Klinik “Shally Autis Center” 

Kepala Klinik 

 

 

 

 

 

  

   

 

Wakil Kepala 

Admin Klinik 

Terapis 1 Terapis 2 Terapis 3 Terapis 4 



 

G. Unsur-Unsur Dalam Suatu Proses Perubahan  

1. Lingkungan 

1.1 Lingkungan Internal 

a. Adanya masalah antara sesama karyawan di klinik yang dapat 

membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman sehingga akan 

membuat semangat karyawan berkurang dalam bekerja dan bahkan 

menyebabkan ada karyawan yang berhenti kerja. Ini dapat 

menyebabkan  perubahan pada bidang pekerjaan yang karyawan 

tersebut pegang. 

b. Adanya masalah dalam kerjasama klinik terhadap dokter, psikolog 

maupun sekolah – sekolah. Apabila ada kerjasama yang stop atau 

tidak baik akan menyebabkan pola rujukan pasien akan berubah 

sehingga dapat mengganggu dalam evaluasi perkembangan pasien 

secara komprehensif 

c. Adanya masalah dalam keuangan klinik yang akan mengganggu 

operasional klinik 

d. Perubahan tujuan organisasi oleh owner klinik dapat merubah pola 

kerja karyawan. 

1.2 Lingkungan Eksternal  

a. Politik mempengaruhi perekonomian masyarakat, di khawatirkan 

orang tua memilih terapi dengan BPJS di rumah sakit 

b. Adanya aturan hukum dari pemerintah berupa HAM membuat 

terapis harus lebih berhati – hati dalam melakukan proses terapi 



c. Budaya setiap keluarga ataupun masyarakat terkadang berbeda, 

mereka menganggap gangguan pada anaknya hanya terganggu 

pada bicarana saja padahal ada yang sangat kompleks 

gangguannya 

d. Kecanggihan teknologi yang semakin pesat berkembang membuat 

klinik harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. 

Dan perkembangan media terapi 

e. Demografi cukup mempengaruhi perubahan pada klinik, dengan 

banyaknya anga kelahiran sekarang banyak juga jumlah anak 

berkebutuhan khusus 

f. Perilaku setiap individu berbeda – beda 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

Klinik “ Shally Autis Center” ini memiliki kapabilitas dalam 

melakukan perubahan, namun adanya perbedaan ide-ide dan prilaku setiap 

individu-individu kadang membuat membuat perselisihan, sehingga 

kadang-kadang menimbulkan ketidakkompakan. 

3. Aktor Perubahan 

Seluruh karyawan yang ada pada Klinik “ Shally Autis Center”, 

memiliki andil yang sama dalam melakukan perubahan, mulai dari Terapis 

sampai Kepala Klinik termasuk Owner Klinik. 

4. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan ada pada Owner Klinik dan Kepala Klinik 

dengan mendengarkan pendapat orang lain secara demokratis dan 



berdasarkan pengalaman  orang serta pengetahuan yang didapat baik 

melalui buku maupun internet. 

5. Proses Perubahan 

Proses perubahan yang ada pada Klinik “ Shally Autis Center” mudah dan 

terintegrasi dengan cepat, karyawan bisa mengemukakan pendapat, 

memberi saran, masukan dan  kritik yang membangun, demi kemajuan 

klinik. 

6    Budaya Perubahan dan Tindakan Perubahan 

 Budaya perubahan yang ada adalah sebagai berikut : 

a. Politik 

Politik mempengaruhi perekonomian masyarakat, di khawatirkan orang 

tua memilih terapi dengan BPJS di rumah sakit. 

Perubahan sekarang : Klinik tidak menaikkan iuran terapi selama 

perekonomian belum stabil. Dan terus meningkatkan kualitas terapi dll 

agar orang tua tetap untuk memilih terapi di klinik kita. 

b. Hukum 

Adanya aturan hukum dari pemerintah berupa HAM membuat terapis 

harus lebih berhati – hati dalam melakukan proses terapi. 

Perubahan sekarang : Adanya cctv di setiap ruangan terapi dan ruangan 

lain di klinik yang selalu dipantau. Dan setiap anak yang akan mulai 

terapi di lihat dulu kondisinya. 

c. Kebudayaan 



Budaya setiap keluarga ataupun masyarakat terkadang berbeda, mereka 

menganggap gangguan pada anaknya hanya terganggu pada bicarana 

saja padahal ada yang sangat kompleks gangguannya. 

Perubahan sekarang : adanya edukasi orang tua pasien mengenai proses 

terapi dan keadaan anaknya. 

d. Teknologi 

Kecanggihan teknologi yang semakin pesat berkembang membuat 

klinik harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. Dan 

perkembangan media terapi. 

Perubahan sekarang : Klinik menyediakan teknologi yang sesuai 

kemajuan zaman, contoh komputer dan menyediakan media / alat – alat 

terapi yang sesuai standar yang terakhir berlaku. 

e. Demografi 

Demografi cukup mempengaruhi perubahan pada klinik, dengan 

banyaknya angaka kelahiran sekarang banyak juga jumlah anak 

berkebutuhan khusus. 

Perubahan sekarang : Manajemennya :Klinik selalu memantau 

perkembangan permintaan terapi sehingga akan di atur jam kerja 

karyawan, penambahan jumlah karyawan dan aturan operasional 

lainnya. 

f. Sosiologi 

Perilaku setiap individu berbeda – beda 



Perubahan sekarang : Kita selalu membuat strategi pelayanan yang 

terbaik terhadap pasien dan orang tuanya. Strategi tersebut selalu di 

evaluasi pada waktu yang telah di tentukan. 

7 . Kepemimpinan Visioner 

Kepala Klinik mengalami peningkatan/progress perubahan kearah yang 

lebih baik, karena Kepala Klinik memiliki tujuan (visi) yang jelas dan 

mampu memotivasi pegawai agar lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Klinik shally Autis Center Palembang selalu berupaya agar perubahan 

yang terjadi di klinik dapat membawa dampak positif bagi klnik, karyawan 

dan pasien. Klinik juga selalu berupaya memanajemen setiap perubahan yang 

akan terjadi dengan melibatkan semua orang yang terkait dalam klinik. 

Adapununsur-unsur dalam suatu proses perubahan pada  Klinik 

Shally AutisCenter Palembang yaitu : Lingkungan, Kapabilitas organisasi, 

Aktor perubahan, Strategi perubahan,  Proses perubahan, Budaya 

perubahan, Tindakan perubahan, Kepemimpinan visioner 

 

 

 



B. Saran 

untuk setiap organisasi harus cepat tanggap terhadap perubahan yang 

terjadi di organisasinya tersebut. Baik itu perubahan ke arah positif apalagi 

perubahan yang mengarah ke negatif. Apabila perubahan itu ke arah positif 

kita cepat tanggap akan membawa hal positif dengan cepat untuk organisasi 

kita contohnya untuk citra organisasi, apabila perubahan itu ke arah negatif 

jika kita cepat tanggap kita akan cepat menyelesaikannya karena 

dimkhawatirkan jika tidak cepat selesai akan membawa dampak negatif 

terhadap organisasi kita. 
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TUGAS 3 DAN 4 

MATA KULIAH MANAJEMEN PERUBAHAN DAN 
PERKEMBANGAN ORGANISASI 

Unsur-Unsur dalam Proses Perubahan pada Organisasi Tempat Bekerja 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

 

1. Lintang Anisah Putri   NIM. 182510093 
2. Chega Putri Pratiwi   NIM. 182510095 
3. Eftarina     NIM. 182510096 
4. Hasnul Amri    NIM. 182510098 

 

Dosen Pengampu : Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM 
 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 

UNIVERSITAS BINA DARMA 

PALEMBANG 

2019 / 2020 
  



2 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT Saba Indomedika Jaya merupakan perusahaan distributor alat laboratorium 

Kesehatan yang merupakan perusahaan sub-distributor dari perusahaan asal Jepang. PT 

Sysmex Indonesia merupakan anak perusahaan dari Sysmex Asia Pacific Pte Ltd, dirikan 

pada tahun 2002, Sysmex Indonesia merupakan pemimpin pasar dalam pengiriman dan 

pelaksanaan IVD dan kesehatan IT produk dan layanan klinis untuk laboratorium klinis, 

rumah sakit dan organisasi kesehatan. Manfaat terbukti laboratorium, rumah sakit dan 

penyedia layanan kesehatan termasuk peningkatan layanan klinis pasien dan kemajuan 

efisiensi yang mengarah ke penghematan biaya, akhirnya menerjemahkan ke pemberian 

perawatan pasien yang lebih baik 

Sebagai satu-satunya Perusahaan yang memasarkan produk Sysmex di Indonesia, 

PT Saba Indomedika Jaya dituntut untuk memiliki license certification terkait dengan 

proses didalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, PT Saba Indomedika Jaya 

dituntut untuk memiliki sertifkat ISO: 9001. 

ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. 

Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain 

yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional 

dalam hal sistem manajemen mutu produk/ jasa yang dihasilkannya. (Wikipedia). 

Oleh karena itulah, pada Oktober 2018 PT Saba Indomedika Jaya melakukan 

perubahan pada sistem proses kerja perusahaan yang mulai mengikuti sistem kerja 

berstandarkan ISO 9001:2015. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/ISO
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_manajemen_mutu&action=edit&redlink=1


3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Apa sajakah unsur-unsur dalam proses perubahan pada PT Saba Indomedika 

Jaya? 

1.2.2 Apa sajakah manfaat yang didapat oleh PT Saba Indomedika Jaya terkait 

perubahan tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui tentang apa sajakah unsur-unsur dalam proses perubahan di 

PT Saba Indomedika Jaya. 

1.3.2 Untuk memberikan gagasan tentang manfaat yang didapat oleh PT Saba 

Indomedika Jaya. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

2. 1 Perubahan Organisasi 

Untuk memahami perubahan organisasi secara teoretis, penulis mengumpulkan 

beberapa definisi dan konsep para ilmuan. Michel Beer (2000: 452) menyatakan berubah itu 

adalah memilih tindakan yang berbeda dari se belumnya, perbedaan itulah yang menghasilkan 

sustu perubahan. Jika pilihan hasilnya sama dengan yang sebelumnya berarti akan memperkuat 

status quo yang ada. Selanjutnya Winardi (2005: 2) menyatakan, bahwa perubahan organisasi 

adalah tindakan beralihnya sesuatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi 

masa yang akan datang menurut yang di inginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Sejalan 

dengan itu Anne Maria (1998: 209) berpendapat, bahwa perubahan organisasi adalah suatu 

tindakan menyusun kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas organisasi. Mengingat begitu pentingnya perubahan dalam lingkungan yang 

bergerak cepat sudah saatnya organisasi tidak menunda perubahan, penundaan berarti akan 

menghadapkan organisasi pada proses kemunduran. 

2.2  Unsur-Unsur dalam Proses Perubahan 

 2.2.1 Lingkungan 

 Suatu   lingkungan   organisasi   mempengaruhi   perilaku   karyawan   apakah   melalui 

pemberian penghargaan atas perilaku yang diinginkan ataukah dengan mengoreksi perilaku 

yang tidak diinginkan. Lingkungan organisasi seperti keteladanan pimpinan dan model 

kepemimpinan serta masa depan organisasi yang cerah akan berpengaruh pada derajat dan 

mutu perubahan perilaku karyawan.  “Apa yang perusahaan berikan pada karyawan dan apa 

pula yang perusahaan dapatkan”. Keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh apa yang 
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bisa diberikan perusahaan kepada karyawannya. Semakin tinggi kadar  insentif  yang 

diberikan  semakin  efektif  terjadinya  perubahan  perilaku karyawannya. Sebaliknya 

perusahaan yang tidak efektif  atau gagal  cenderung akan menciptakan perubahan perilaku 

yang juga tidak efektif (repository.uc.id, diunduh pada tanggal 27 Desember 2019). 

 2.2.2  Kapabilitas Organisasi 

Menurut Hubeis dan Najib (2014:47) kapabilitas organisasi adalah kumpulan sumber 

daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas 

organisasi ditentukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan fungsional dan (2) 

pendekatan rantai nilai (Value Chain). Kedua pendekatan tersebut banyak digunakan oleh 

organisasi untuk membentuk kapabilitas organisasi. akan tetapi, yang perlu digaris bawahi 

kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara berbagai sumber 

daya dalam orgaisasi. Pada organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur 

hierarki organisasi tersebut. Semakin tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula 

integrasi antar kapabilitas yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu dalam hal ini sangat 

diperlukan perpaduan diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam organisasi. 

2.2.3 Aktor Perubahan 

a) Agen Perubahan (agents of change) 

Yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator 

perubahan dalam organisasi. 

b) Manajer Perubahan (managers of change) 

Yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, 

mengorganisir dan mengimplementasikan perubahan. 

c) Fasilitator Perubahan (facilicators of change) 

Yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif 

mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. 



6 
 

d) Penghalang Perubahan (buffers of change) 

Yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan, dikarenakan 

merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. 

(https://www.ganipramudyo.web.id/27 Desember 2019) 

 

2.2.4  Strategi Perubahan 

a) Force-Coercion Strategy 

Perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan/ atau penggunaan reward 

& punishment. Perubahan diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan.  

b) Rational Persuasion Strategy 

Perubahan dilakukan melalui pengetahuan, data empiris maupun argumen 

rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan 

memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Argumen bisa 

disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. 

Perubahan yang terjadi lebih lambat dari strategi force-coercion, namun hasilnya lebih 

“tahan lama” dan terinternalisasi dalam diri individu. 

c) Shared Power Strategy 

Strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk 

melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan maupun tujuan 

individu/kelompok. Manajer memerlukan reference power dan ketrampilan untuk 

bekerja efektif bersama berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup 

lama, namun perubahan tersebut akanlebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri 

masing-masing. 

 

 

https://www.ganipramudyo.web.id/27%20Desember%202019
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2.2.5  Proses Perubahan 

  Terdapat beberapa model dalam perencanaan perubahan organisasi, diantaranya 

ialah Lewin Change: 

a) Unfreezing 

b) Movement 

c) Refreezing 

 

2.2.6 Budaya Perubahan 

Menurut Wood, Wallace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, Osborn (2001:391), 

budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh 

organisasi dimana hal itu menuntun perilaku dari anggota organisasi itu sendiri. 

 

2.2.7 Tindakan Perubahan 

Untuk dapat mengelola perubahan dalam organisasi dapat dilakukan dengan 

beberapa hal berikut: 

a) Memotivasi Perubahan 

Perubahan merupakan proses untuk menuju sesuatu yang baru, oleh karena 

itu diperlukan komitmen yang tinggi dari angota organisasi. 

b) Komunikasi, penolakan terhadap perubahan dapat dikurangi dengan 

melakukan komunikasi yang lebih baik kepada karyawan, dengan 

komunikasi yang lebih baik, karyawan akan melihat rencana perubahan 

sebagai suatu realita yang harus dilakukan. 

c) Partisipasi, jika ada perubahan sebaiknya melibatkan karyawan dimulai dari 

persiapan hingga proses pengimplementasian sehingga nantinya karyawan 
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akan merasa berkepentingan untuk melakukan perubahan, hal ini juga dapat 

mengurangi penolakan terhadap perubahan. 

d) Mengelola Transmisi 

Proses perubahan melewati masa transisi dari situasi saat ini menuju situasi 

yang diharapkan di masa yang akan datang. Masa transisi tersebut 

membutuhkan struktur manajemen dan aktivitas khusus untuk menjamin 

keberhasilan. Masa transisi membutuhkan arahan yang jelas sehingga 

perubahan yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan 

perusahaan. 

e) Melanjutkan Momentum Perubahan 

Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perusahaan harus senantiasa 

meningkatkan semangat untuk berubah sehingga tidak kehilangan 

momentum untuk terus melakukan perubahan. Hal – hal yang dapat 

dilakukan untuk dapat terus berubah adalah dengan menyediakan sumber 

daya yang diperlukan untuk melakukan perubahan dan membangun sistem 

pendukung untuk agen perubahan. 

 

2.2.8 Kepemimpinan Visioner 

Pengertian Pemimpin Kepemimpinan merupakan salah satu unsur penentu 

keberhasilan organisasi, terlebih lagi dalam menuju perubahan. Untuk memahami apa 

yang dimaksud dengan kepemimpinan (leadership) ada baiknya terlebih dahulu 

mengetahui arti pemimpin (leader). Hal ini disebabkan kepemimpinan dilakukan oleh 

seorang pemimpin dan ia mengemban tugas dengan beraktivitas untuk melaksanakan 

kepemimpinan tersebut. Menurut Robbert D Stuart (2002: 352) bahwa pemimpin 

adalah seorang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, 
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memberi petunjuk dan juga mampu menentukan individu untuk mencapai tujuan 

organisasi. Seiring dengan itu James P. Spillane (2006: 10) menyatakan bahwa 

pemimpin itu agen perubahan dengan kegiatan mempengaruhi orang-orang lebih 

daripada pengaruh orang-orang tersebut kepadanya. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

3.1. Hasil dan Kesimpulan 

3.1.1. Lingkungan 

Lingkungan disini meliputi seluruh mekanisme alur kerja yang sesuai dengan 

standarisasi dan berpola pada setiap kegiatan ataupun prosedur kerja yang sudah 

disusun oleh manajemen perusahaan. 

 

3.1.2. Kapabilitas Organisasi  

Kapabilitas organisasi mengikuti standarisasi ISO 9001:2015 yang sudah 

dilakukan oleh Principal dan Sister Company. 

 

3.1.3. Aktor Perubahan 

Dalam hal ini yang menjadi aktor perubahan pada PT Saba Indomedika Jaya 

ialah: 

1. Agen Perubahan (agents of change) yaitu, Principal, Manajemen 

perusahaan dan lembaga sertifikasi. 

2. Manajer Perubahan (managers of change) yaitu, Manajemen Representatif, 

QMS, dan Auditor pada saat audit dilaksanakan.  

3. Fasilitator Perubahan (facilicators of change) yaitu, para leader pada setiap 

divisi. 

4. Penghalang Perubahan (buffers of change) yaitu, para karyawan yang belum 

terlalu mampu untuk mengikuti perubahan dikarenakan terbiasa dengan 

pola sistem kerja pada saat belum terstandarisasi. 
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3.1.4. Strategi Perubahan  

Diadakannya audit dalam jangka 1 tahun sekali yang di audit oleh eksternal dan 

internal. 

 

3.1.5. Proses Perubahan 

a) Unfreezing ialah tahapan awal training dan pengenalan tentang ISO: 9001. 

b) Change of Movement ialah menerapkan proses kerja yang sesuai 

standarisasi. 

c) Refreezing ialah Membuat kebijakan baru dalam merekrut anggota yang 

sesuai dengan budaya organisasi yang baru dan bekerja sesuai sistem 

manajemen yang baru dalam hal ini Quality Manajemen System. 

 

3.1.6. Budaya Perubahan 

Dilakukannya audit pada setiap departemen atau divisi pada setiap tahunnya. 

 

3.1.7. Tindakan Perubahan 

Adanya permintaan dari Principal yang mengharuskan bahwa PT Saba 

Indomedika Jaya harus memiliki Standarisasi ISO 9001:2015. 

 

3.1.8. Kepemimpinan Visioner  

Dalam hal ini, pihak manajemen dan direksi sendiri yang mengawasi sistem 

manajemen dan proses kerja di PT Saba Indomedika Jaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai 

oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya  perubahan bagi 

peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi dalam 

setiap organisasi. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk  

memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. 

Berkaitan dengan ini, seorang ahli filsafat Yunani kuno yang bernama 

Heraclitus pernah berkata bahwa didunia ini tidak ada yang permanen, 

kecuali perubahan. Pernyataan tersebut kiranya masih mengandung 

kebenaran sampai saat ini. Dikatakan demikian karena memang pada 

kenyataannya di dunia ini selalu terjadi perubahan yang mencakup seluruh 

segi kehidupan baik pada tingkat individu maupun tingkat organisasional. 

Menarik untuk dicatat bahwa disamping selalu terjadi perubahan di semua 

segi kehidupan, perubahan dalam satu bidang pasti mempunyai dampak 

langsung maupun tidak langsung pada bidang kehudupan yang lainnya. 

Dengan kata lain, suatu perubahan merupakan dependent variable untuk 

perubahan di bidang yang lainnya dan oleh karena itu antara satu perubahan 

dengan perubahan yang lainnya selalu terdapat interelasi dan interdepedensi 

nyata, meskipun korelasinya mungkin tidak segera dapat dilihat. 

Oleh karena perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu 

terjadi, pimpinan organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-



pemerintah disamping harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi diluar organisasi yang dipimpinnya dan mampu 

memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan-

perubahan yang terjadi itu, mutlak perlu pula untuk mempunyai keterampilan 

dan keberanian untuk melakukan perubahan didalam organisasi demi 

peningkatan kemampuan organisasional untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dilain pihak 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. 

Klinik shally Autis Center Palembang selalu berupaya agar perubahan 

yang terjadi di klinik dapat membawa dampak positif bagi klnik, karyawan 

dan pasien. Klinik juga selalu berupaya memanajemen setiap perubahan yang 

akan terjadi dengan melibatkan semua orang yang terkait dalam klinik serta 

klinik selalu berupaya untuk mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses 

perubahan tersebut 

 

B. Masalah Dalam Penulisan 

Masalah dari penulisan ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang 

ada didalam proses perubahan pada Klinik Shally Autis Center Palembang? 

 

 

 



C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dalam proses 

perubahan pada klinik Shally Autis Center palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Menurut Prof. Dr. J. Winardi, Manajemen perubahan adalah upaya 

yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, 

dimana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan, konflik, 

kelompok, dan komunikasi. 

Menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah sebuah proses 

sistematis dalam penerapan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena 

dampak dari proses perubahan tersebut. 

Menurut Nikhols pengertian manajemen perubahan bisa dibagi menjadi tiga, 

diantaranya: 



• Manajemen perubahan, yaitu tugas pengelolaan perubahan yang akan 

dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun perubahan 

yang tidak direncanakan. 

• Manajemen perubahan, yaitu praktek area profesional, dimana praktisi 

dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan Agent of change. 

• Manajemen perubahan, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari 

model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian digunakan 

sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional. 

 

B. Tujuan Manajemen Perubahan 

Adapun tujuan dari manajemen perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 

eksternal (sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan 

teknologi dan peralatan dan lainnya), dan juga di lingkungan eksternal 

(perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi dan 

lainnya). 

3. Untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar 

ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, 

perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi 

perusahaan. 

 

 



C. Proses Manajemen Perubahan 

Proses manajemen perubahan terjadi dalam beberapa tahap. Adapun 

tahap-tahap manajemen perubahan diantaranya yaitu: 

1. Identifikasi Perubahan 

Pada tahap ini, suatu organisasi/perusahaan harus mengenal 

perubahan apa yang akan dilakukan. 

2. Perencanaan Perubahan 

Pada tahap ini, organisasi/perusahaan harus dilakukan analisis 

mengenai mendalam dalam organisasi tersebut baik itu berkaitan dengan 

teknik serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. 

3. Implementasi Perubahan 

Pada tahap ini, akan terjadi proses pencairan, perubahan dan 

pembekuan yang diharapkan. 

4. Evaluasi dan Umpan Balik 

Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data yang lengkap. Untuk 

itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. 

Hasil evaluasi tersebut bisa di umpan balik pada tahap 1, sehingga dampak 

perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. 

 
D. Faktor – faktor Penyebab Perubahan Pada Organisasi 

1. Faktor Internal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi 

dimana factor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan 

organisasi. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi 

yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber. Problem 



yang sering timbul berkaitan dengan hubungan sesame anggota organisasi 

pada umumnya menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan 

masing-masing anggota. Proses kerja sama yang berlangsung dalam 

organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya 

perubahan. 

Problem yang timbul dapat menyangkut masalah system 

kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan atau peralatan 

yang digunakan. Sistem kerja sama yang terlalu birokratis atau sebaliknya 

dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. System 

birokrasi (kaku) menyebabkan hubungan antar anggota menjadi 

impersonal yang mengakibatkan rendahnya semangat kerja dan pada 

gilirannya produktivitas menurun, demikian sebaliknya. Perubahan yang 

harus dilakukan akan menyangkut struktur organisasi yang digunakan. 

Hubungan antar anggota yang kurang harmonis juga merupakan 

salah satu problem yang lazim terjadi. Dibedakan menjadi dua, yaitu: 

problem yang menyangkut hubungan atasan bawahan (hubungan yang 

bersifat vertikal), dan problem yang menyangkut hubungan sesama 

anggota yang kedudukannya setingkat (hubungan yang bersifat 

horizontal). Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah problem 

yang menyangkut pengambilan keputusan dan komunikasi. Keputusan 

pimpinan yang berkenaan dengan system pengupahan, misalnya dianggap 

tidak adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau putusan tentang 

pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama, dsb. 

Contoh Faktor Internal : 



a. Problem hubungan antar anggota 

b. Problem dalam proses kerja sama 

c. Problem keuangan 

d. Perubahan kebijakan lingkungan 

e. Perubahan tujuan organisasi 

f. Perluasan wilayah operasi tujuan organisasi 

g. Volume kegiatan yang semakin bertambah banyak 

h. Sikap dan perilaku dari anggota organisasi 

2. Faktor Eksternal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang 

dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa factor 

tersebut antara lain : Politik, Hukum , Kebudayaan, Teknologi, Sumber 

alam, Demografi dan sebagainya. 

Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering 

disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan 

yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu 

organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat 

dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena 

lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi 

yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan teknologi, faktor 

ekonomi dan peraturan pemerintah. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab 

penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama dengan 

perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan dalam 



berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, 

jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system penggajian yang 

diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-bagian yang ada 

dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena adanya perlengkapan 

baru. 

Contoh Faktor Eksternal: 

a. Politik 

b. Hukum 

c. Kebudayaan 

d. Teknologi 

e. Sumber Daya Alam 

f. Demografi 

g. Sosiologi 

 

E.  Unsur-Unsur Dalam Proses Perubahan  

Menurut Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu : 

1) Lingkungan; 

2) Kapabilitas organisasi; 

3) Aktor perubahan; 

4) Strategi perubahan; 

5) Proses perubahan; 

6) Budaya perubahan; 

7) Tindakan perubahan; 



8) Kepemimpinan visioner; 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah berada. 

Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem yang 

bergerak dan saling berinteraksi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan di 

sekitar sebuah sistem. Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan 

lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-

SOSBUD-HANKAM-AG. Aktor penggagas atau penggerak perubahan perlu 

memperhatikan dengan seksama lingkungan eksternalnya 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Apa itu Klinik “ Shally Autis Center” 

Klinik “ Shally Autis Center” merupakan salah satu klinik tumbuh 

kembang anak di palembang. Kami melayani informasi, konsultasi, terapi dan 

bimbel calistung anak berkebutuhan khusus. 

 

B. Visi dan Misi Klinik “ Shally Autis Center”  

Visi : Menjadi klinik tumbuh kembang anak yang unggul di Palembang. 

Misi : Terus menerus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien dan 

orang tua, serta mengikuti perkembangan ilmu terapi untuk diterapkan 

ke pasien agar dapat membantu peningkatan perkembangan pasien. 

 

C. Program Terapi di Klinik “Shally Autis Center” 

 Kami memiliki beberapa program terapi, yaitu : 

1. Sensori Intergrasi 

2. Terapi Wicara 

3. Terapi Okupasi 

4. Bimbel Calistung  

 

D. Fasilitas di Klinik “Shally Autis Center” 

 Kami memiliki beberapa Fasilitas untuk kenyamanan pasien dan orang tua, 

yaitu : 



1. Ruang tunggu untuk orang tua dengan sofa dan ber AC dan dilengkapi 

dengan buku, Koran dan air minum. 

2. Ruang terapi yang ber AC. 

3. Alat-alat terapi yang digunakan sesuai standar Internasional. 

4. Terapis yang merupakan lulusan terapi. 

 

E. Strategi Pemasaran Klinik “Shally Autis Center” 

1. Melalui media sosial facebook, instagram, whatsapp dan lain-lain 

2. Menyebarkan brosur kerumah-rumah, instansi, pertokoan atau sekolah-

sekolah 

3. Menjalin hubungan baik dengan dokter tumbuh kembang anak, dokter 

rehabilitasi medik dan klinik-klinik tumbuh kembang lainnya yang ada di 

Palembang. 

4.  

F. Struktur Organisasi Klinik “Shally Autis Center” 

Kepala Klinik 

 

 

 

 

 

  

   

 

Wakil Kepala 

Admin Klinik 

Terapis 1 Terapis 2 Terapis 3 Terapis 4 



 

G. Unsur-Unsur Dalam Suatu Proses Perubahan  

1. Lingkungan 

1.1 Lingkungan Internal 

a. Adanya masalah antara sesama karyawan di klinik yang dapat 

membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman sehingga akan 

membuat semangat karyawan berkurang dalam bekerja dan bahkan 

menyebabkan ada karyawan yang berhenti kerja. Ini dapat 

menyebabkan  perubahan pada bidang pekerjaan yang karyawan 

tersebut pegang. 

b. Adanya masalah dalam kerjasama klinik terhadap dokter, psikolog 

maupun sekolah – sekolah. Apabila ada kerjasama yang stop atau 

tidak baik akan menyebabkan pola rujukan pasien akan berubah 

sehingga dapat mengganggu dalam evaluasi perkembangan pasien 

secara komprehensif 

c. Adanya masalah dalam keuangan klinik yang akan mengganggu 

operasional klinik 

d. Perubahan tujuan organisasi oleh owner klinik dapat merubah pola 

kerja karyawan. 

1.2 Lingkungan Eksternal  

a. Politik mempengaruhi perekonomian masyarakat, di khawatirkan 

orang tua memilih terapi dengan BPJS di rumah sakit 

b. Adanya aturan hukum dari pemerintah berupa HAM membuat 

terapis harus lebih berhati – hati dalam melakukan proses terapi 



c. Budaya setiap keluarga ataupun masyarakat terkadang berbeda, 

mereka menganggap gangguan pada anaknya hanya terganggu 

pada bicarana saja padahal ada yang sangat kompleks 

gangguannya 

d. Kecanggihan teknologi yang semakin pesat berkembang membuat 

klinik harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. 

Dan perkembangan media terapi 

e. Demografi cukup mempengaruhi perubahan pada klinik, dengan 

banyaknya anga kelahiran sekarang banyak juga jumlah anak 

berkebutuhan khusus 

f. Perilaku setiap individu berbeda – beda 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

Klinik “ Shally Autis Center” ini memiliki kapabilitas dalam 

melakukan perubahan, namun adanya perbedaan ide-ide dan prilaku setiap 

individu-individu kadang membuat membuat perselisihan, sehingga 

kadang-kadang menimbulkan ketidakkompakan. 

3. Aktor Perubahan 

Seluruh karyawan yang ada pada Klinik “ Shally Autis Center”, 

memiliki andil yang sama dalam melakukan perubahan, mulai dari Terapis 

sampai Kepala Klinik termasuk Owner Klinik. 

4. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan ada pada Owner Klinik dan Kepala Klinik 

dengan mendengarkan pendapat orang lain secara demokratis dan 



berdasarkan pengalaman  orang serta pengetahuan yang didapat baik 

melalui buku maupun internet. 

5. Proses Perubahan 

Proses perubahan yang ada pada Klinik “ Shally Autis Center” mudah dan 

terintegrasi dengan cepat, karyawan bisa mengemukakan pendapat, 

memberi saran, masukan dan  kritik yang membangun, demi kemajuan 

klinik. 

6    Budaya Perubahan dan Tindakan Perubahan 

 Budaya perubahan yang ada adalah sebagai berikut : 

a. Politik 

Politik mempengaruhi perekonomian masyarakat, di khawatirkan orang 

tua memilih terapi dengan BPJS di rumah sakit. 

Perubahan sekarang : Klinik tidak menaikkan iuran terapi selama 

perekonomian belum stabil. Dan terus meningkatkan kualitas terapi dll 

agar orang tua tetap untuk memilih terapi di klinik kita. 

b. Hukum 

Adanya aturan hukum dari pemerintah berupa HAM membuat terapis 

harus lebih berhati – hati dalam melakukan proses terapi. 

Perubahan sekarang : Adanya cctv di setiap ruangan terapi dan ruangan 

lain di klinik yang selalu dipantau. Dan setiap anak yang akan mulai 

terapi di lihat dulu kondisinya. 

c. Kebudayaan 



Budaya setiap keluarga ataupun masyarakat terkadang berbeda, mereka 

menganggap gangguan pada anaknya hanya terganggu pada bicarana 

saja padahal ada yang sangat kompleks gangguannya. 

Perubahan sekarang : adanya edukasi orang tua pasien mengenai proses 

terapi dan keadaan anaknya. 

d. Teknologi 

Kecanggihan teknologi yang semakin pesat berkembang membuat 

klinik harus dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut. Dan 

perkembangan media terapi. 

Perubahan sekarang : Klinik menyediakan teknologi yang sesuai 

kemajuan zaman, contoh komputer dan menyediakan media / alat – alat 

terapi yang sesuai standar yang terakhir berlaku. 

e. Demografi 

Demografi cukup mempengaruhi perubahan pada klinik, dengan 

banyaknya angaka kelahiran sekarang banyak juga jumlah anak 

berkebutuhan khusus. 

Perubahan sekarang : Manajemennya :Klinik selalu memantau 

perkembangan permintaan terapi sehingga akan di atur jam kerja 

karyawan, penambahan jumlah karyawan dan aturan operasional 

lainnya. 

f. Sosiologi 

Perilaku setiap individu berbeda – beda 



Perubahan sekarang : Kita selalu membuat strategi pelayanan yang 

terbaik terhadap pasien dan orang tuanya. Strategi tersebut selalu di 

evaluasi pada waktu yang telah di tentukan. 

7 . Kepemimpinan Visioner 

Kepala Klinik mengalami peningkatan/progress perubahan kearah yang 

lebih baik, karena Kepala Klinik memiliki tujuan (visi) yang jelas dan 

mampu memotivasi pegawai agar lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Klinik shally Autis Center Palembang selalu berupaya agar perubahan 

yang terjadi di klinik dapat membawa dampak positif bagi klnik, karyawan 

dan pasien. Klinik juga selalu berupaya memanajemen setiap perubahan yang 

akan terjadi dengan melibatkan semua orang yang terkait dalam klinik. 

Adapununsur-unsur dalam suatu proses perubahan pada  Klinik 

Shally AutisCenter Palembang yaitu : Lingkungan, Kapabilitas organisasi, 

Aktor perubahan, Strategi perubahan,  Proses perubahan, Budaya 

perubahan, Tindakan perubahan, Kepemimpinan visioner 

 

 

 



B. Saran 

untuk setiap organisasi harus cepat tanggap terhadap perubahan yang 

terjadi di organisasinya tersebut. Baik itu perubahan ke arah positif apalagi 

perubahan yang mengarah ke negatif. Apabila perubahan itu ke arah positif 

kita cepat tanggap akan membawa hal positif dengan cepat untuk organisasi 

kita contohnya untuk citra organisasi, apabila perubahan itu ke arah negatif 

jika kita cepat tanggap kita akan cepat menyelesaikannya karena 

dimkhawatirkan jika tidak cepat selesai akan membawa dampak negatif 

terhadap organisasi kita. 
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TENTANG UNSUR-UNSUR DALAM PROSES PERUBAHAN PADA ORGANISASI 

PT WIJAYA KARYA BETON. 

1. Lingkungan. 

a. Lingkungan internal. 

Adanya factor kompetensi pegawai baru yang selalu berubah sehingga 

berpengaruh pada rolling antara pegawai. Dengan adanya rolling ini 

dimungkinkan adanya perubahan organisasi sesuai personil yang memiliki 

kompetensi lebih.  

b. Lingkungan ekternal. 

Persaingan akan industri precast beton mulai tumbuh sehingga PT Wijaya 

Karya Beton,Tbk sedangkan di satu sisi diharuskan tetap tumbuh (Growth) 

pertahun 20%. Hal ini yang memacu jajaran Direksi untuk melakukan 

pegembangan bisnis atau ekspansi bisnis di luar kebiaasaan lama yang 

hanya produksi precast saja. 

Faktor ekonomi juga mempengaruhi dengan tidak stabilnya atau fluktuasi 

nilai rupiah PT Wijaya Karya Beton,Tbk mengambil langkah strategis 

dengan menggandeng PT Krakatau Steel sehingga terbentuk anak 

perusahaan Wika Krakatau Beton. Hal ini dilakukan dengan harapan 

material besi produksi PT Krakatau Steel bisa kita dapat dengan harga yang 

relative murah walaupun nilai rupiah tidak bisa stabil setidaknya komponen 

material pembentuk beton tidak terlalu naik signifikan. 

Adanya permintaan dari stakeholder atas kenaikan nilai saham kepada PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk. 

 

 



2. Strategi perubahan. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk merupakan perusahaan bergerak dibidang precast 

beton dengan kapasitas produksi pertahun sd 3,5 juta m3 dalam 1 (satu) tahun 

dan selalu dituntut untuk tumbuh pertahun 20% - 25%. Selama 4 tahun terakhir 

belakangan ini PT Wijaya Karya Beton,Tbk telah melakukan innovasi teknologi 

sebagai dasar strategi perubahan di perusahaan. Adapun perubahan 

strateginya dari sisi produksi adalah dengan adanya investasi wire caging 

machine. Alat tersebut merubah kapasitas produksi yang mana perhari jika 

produksi atau merakit tulangan hanya bisa 60 rakitan dengan adanya wire 

caging mesin kapasitas rakitan naik 300% menjadi 180 sd 200 rakitan. 

Untuk menaikkan laba perusahaan dan omset kontrak serta omset penjualan, 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk juga melakukan ekspansi bisnisnya merambah ke 

penjualan material bahan baku (Quarry), Jasa (Service), Penjualan Concrete 

(Ready Mix). Hal ini berpengaruh besar atas pencapaian dan perkembangan 

usaha dari perusahaan. Dengan adanya ekspansi bisnis yang diambil oleh PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk menjadi dasar perubahan strategi bisnis di 

perusahaan tersebut sehingga dimungkinkan perusahaan tetap akan bertahan 

walaupun terdapat persaingan perusahaan yang sama muncul dengan bidang 

yang sama seperti Waskita Beton Precast, Adhimix Precast, PP Persisi dan 

Brantas Abipraya Beton. 

Untuk menambah omset kontrak PT Wijaya Karya Beton,Tbk juga melakukan 

kerjasama dengan perusahaan jepang dalam hal ini “KOBE” yang mana 

sebagai titik awal MOU proyek nasional yang bersifat investasi oleh negara 

jepang atas proyek-proyek di Indonesia. Sehingga jika ada proyek-proyek 

investasi jepang di Indonesia bisa dipastikan PT Wijaya Karya Beton,Tbk yang 



akan mengerjakan proyek tersebut. Dengan adanya MOU tersebut maka di 

tahun 2013 terbentuklah anak perusahaan PT Wijaya Karya Beton,Tbk yang 

dinamakan PT Wika KOBE. 

Pada akhir tahun 2018 PT Wijaya Karya Beton,Tbk menambah 1 (Satu) unit 

Wilayah Penjulan yang berlokasi di Balikpapan untuk mengcover area 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Langkah ini diambil 

mengingat adanya potensi proyek yang besar serta berimbas pada perolehan 

omset kontrak PT Wijaya Karya Beton,Tbk. Seperti diketahui PT Wijaya Karya 

Beton,Tbk memiliki 6 Wilayah Penjualan + 1 Wilayah Baru (Balikpapan) 

sehingga total 7 wilayah penjualan serta di dukung oleh 14 Pabrik Produk 

Beton, 1 Mobile Plant dan 3 Crushing Plant. 

 

 



 

 

3. Budaya atau kultur. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk menanggapi persaingan di dunia usaha precast 

beton dengan jalan merubah Visi Perusahaan yang mana Visi perusahaan 

lama (Old Vision) “Menjadi perusahaan terbaik dalam industry pracetak” 

mengalami perubahan menjadi Visi baru (New Vision) “Menjadi perusahaan 

terkemuka dibidang Engineering, Production dan Installation (EPI) Industri 

beton di Asia Tenggara. Dengan adanya perubahan Visi tersebut merubah 

budaya atau kultur dari perusahaan yang mana awal berdirinya perusahaan 

hanya bergerak produksi saja dengan adanya perubahan Visi tersebut budaya 

atau kultur pegawai berubah tidak hanya mampu produksi akan tetapi juga 



harus bisa mendesain, menganalisa, menghitung dan bagaimana cara 

memasang produk yang efektif serta lebih efisien dari sisi biaya. 

Selain itu budaya di Wijaya karya Beton,Tbk telah merujuk pada ISO 

9001:2015; OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2015 untuk mengelola resiko-

resiko dan meningkatkan kinerja keselamatan, kesehatan, kerja dan 

lingkungannya. Hal ini bertujuan membantu organisasi atau perusahaan untuk 

mengimplementasikan sistem manajemen terintegrasi mengenai mutu, K3 dan 

lingkungannya. Di PT Wijaya Karya Beton,Tbk sudah mengimplementasikan 

budaya K3 sehingga setiap triwulan masing-masing proyek harus melaporkan 

manajemen resiko di masing-masing unit kerjanya ke kantor pusat dibawah 

kendali Manajer QSHE (Quality,Safety,Healty & Enviroment). 

Budaya di proyek pun setiap akan melaksanakan pekerjaan baru harus 

membuat JSA (Job Safety Analisis) dan IBPR (Identifikasi Bahaya 

Pengendalian Resiko), hal ini di akhir tahun 2000-an jarang dibuat dokumen 

administrasi tersebut. Setelah merujuk pada standar SMK3L (Sistem 

Manajemen Kesehatan, Keselamatan, Kerja dan Lingkungan) budaya pegawai 

sudah mulai berubah pola bekerjanya. Yang awalnya tidak menggunakan body 

harness saat bekerja di ketinggian sekarang muali berubah menggunakan body 

harness, menggunakan APD (Alat Pelindung Diri). Dengan tersebut budaya 

atau kultur bisa berubah dengan adanya sistem manajemen yang berlaku. 

 

4. Technologi. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk merupakan perusahaan precast beton pertama di 

Indonesia yang mana sudah menerapkan teknologi yang mengacu pada JIS 

(Standard Jepang) untuk perhitungan maupun tahapan produksinya. Di 



perusahaan ini selalu melakukan innovasi terhadap produk dan teknologi yang 

dikembangkan. Seperti motto yang selalu di dengungkan oleh Perusahaan 

“Innovation and Trust”. 

Selain itu dengan budaya yang lama dan adanya dunia teknologi ini PT Wijaya 

Karya Beton,Tbk telah meluncurkan aplikasi Wton Mobile atau Aplikasi Wijaya 

Karya Beton di masing-masing pegawai sehingga setiap pegawai bisa melihat 

Spesifikasi Produk, Kapasitas Pabrik, Sisa Cuti pegawai dan Posisi tiap-tiap 

pegawai. Manfaat adanya Wton Mobile ini diharapkan semua insan WIKA 

mampu memasarkan produk precast ke pelanggan dan dapat memberikan 

informasi yang tepat dan akurat kepada pelanggan. 

 

5. Struktur organisasi. 

Dengan adanya pengembangan perusahaan secara tidak langsung struktur 

organisasi akan berubah mengikuti. PT Wijaya Karya Beton,Tbk telah memiliki 

3 Perusahaan Anak yaitu : Wika KOBE, Wika Krakatau Beton dan WIKA CLT. 

Organisasi berubah secara cepat dengan adanya enitas perusahaan anak PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk. Yang awalnya menajer bagian bisa jadi direktur di 

perusahaan anak. Dan posisi yang dibawahnya akan tertarik naik keatas dan 

mengalami pergeseran posisi jabatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini teknologi Dunia sedang memasuki era Revolusi Industri 4.0, 

yaitu di mana sebuah era yang merupakan periode pada suatu perkembangan yang 

baru, dan beberapa teknologi yang dapat meliputi yaitu; teknologi fisik, teknologi 

digital dan teknologi biologis dan masing-masing tersebut telah mencapai sebuah 

perkembangan yang belum pernah terjadi pada sebelumnya yang ada di bidangnya 

masing-masing. Ketiga teknologi tersebut merupakan suatu dorongan terhadap 

teknologi utama atau yang paling mendasar untuk Revolusi Industri 4.0. 

Perubahan yang terjadi dalam Revolusi Industri 4.0 yaitu di mana Era 

revolusi Industri 4.0 dapat mengarah kepada era Disrupsi yang berarti era dimana 

akan terjadi sesuatu pada banyaknya jenis perubahan yang terjadi dalam setiap 

segi kehidupannya.  

Perubahan yang ada pada saat ini yaitu dapat terlihat dalam sector ekonomi 

yaitu dengan munculnya sebuah pemanfaatan situs online atau internet yang 

berbasis pada aktivitas keseharian dalam kehidupan manusia yang berupa ojek 

online atau transportasi online yang dapat memanfaatkan sebuah aplikasi mobile 

phone yang ada.  

Hal tersebut yang mendorong Taksi offline semakin sulit untuk 

menyesuaikan atau bersaing dengan taksi atau transportasi online tersebut yang 

dapat memanfaatkan kemudahan dalam memesan, membayar bahkan untuk 

mendapat banyak sebuah keuntungan termasuk adanya suatu program promo yang 

jelas semakin efektif, efisien dan murah. 

Perubahan yang akan terjadi pada bidang Kesehatan yaitu sehubungan 

dengan revousi Industri 4.0, Para ahli berpendapat bahwasanya Revolusi Industri 

4.0 ini  akan dapat menaikan pada rata-rata sebuah pendapatan per kapita  yang 

https://www.kompasiana.com/tag/teknologi
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ada di dunia, yang dapat  memperbaiki sebuah kualitas dengan kehidupan 

masyarakat, serta dapat memperpanjang usia hidup pada manusia, hal ini 

disebabkan karena adanya alat alat yang canggih dalam dunia kesehatan sendiri 

dan yang akan membantu dalam proses medis. (Tjandrawinata, 2016).  

Pada  Kemajuan teknologi yang akan membantu sebuah proses layanan 

pada kesehatan tidak hanya keterbatasan pada suatu sistem antrian, atau sistem 

pembayaran, dan juga sistem penggelolaan farmasi pada sebuah layanan rumah 

sakit namun juga alat medis yang telah tersedia pun semakin lengkap dan dapat 

membawa suatu dampak pada percepatan kesembuhan pasien sehingga usia 

harapan hidup dan tingkat produktivitas dari manusia akan menjadi naik.  

Contohnya yaitu yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi lainnya 

dalam bidang kesehatan yaitu  adanya sebuah teknologi konsumen yang memakai 

sebuah telepon genggam dan alat kebugaran yang dipakai sehari-hari dapat 

mengumpulkan berbagai data secara detil tentang kesehatan dan status kebugaran 

seseorang pada dunia kesehatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Kelompok ‘Post Milinelial”   tertarik 

untuk membuat karya tulis dengan judul “Unsur – unsur dalam proses perubahan 

di RSIA Karunia Indah Medika” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami uraikan 

sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam karya tulis ini adalah 

Unsur – unsur apa saja yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika. 
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1.3 Tujuan Penulisan Karya Ilmiah  

Tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah untuk mengetahui 

Unsur – unsur apa saja yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika. 

 

1.4. Kerangka Pikir Penulisan Karya Ilmiah  

 

Gambar 1 :Unsur Unsur Dalam Proses  

 Perubahan dan Perkembangan Organisasi 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Persepsi Perubahan Organisasi. 

2.1.1. Definisi Perubahan 

Perubahan sebagaimana dikatakan banyak kalangan adalah sesuatu 

yang kekal. Perubahan juga menjadi bagian penting dalam manajemen. 

Perubahan juga menjadi indikator keberhasilan dan kemampuan seorang 

pemimpin dalam memprediksi dan menjadikannya sebagai peluang. Tujuan 

utama perubahan adalah untuk meningkatkan organisasi dan membuatnya 

lebih efektif, meskipun meningkatkan efektivitas organisasi bukanlah hal yang 

mudah. Efektivitas organisasi menjelaskan mengenai kelancaran departemen 

dan operasi organisasi seperti ketiadaan konflik, turnover, dan absenteeisme. 

Organisasi yang efektif menentukan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

dan harapan stakeholder. 

 

2.1.2 Jenis Perubahan 

Andersen dan Andersen (2001) mengatakan bahwa terdapat tiga 

tipe perubahan dalam organisasi, yaitu perubahan developent, perubahan 

transisi, dan perubahan transformasi. Masing-masing membutuhkan strategi 

yang berbeda. Perubahan developmental biasanya adalah respon terhadap 

perubahan lingkungan/pasar yang relatif kecil. Derajat pemicu perubahan 

development biasanya rendah dibandingkan tipe perubahan lainnya. 

Perubahan transisi lebih kompleks dibandingkan perubahan development. 

Perubahan ini dibutuhkan sebagai respon yang lebih signifikan terhadap 

perubahan lingkungan atau pasar. Perubahan sederhana what is, perubahan 

transisi menggantikan what is dengan sesuatu yang berbeda seluruhnya. 

Perubahan transisi dimulai dari pengakuan pimpinan bahwa masalah yang ada 

tidak dapat diselesaikan atau peluang tidak dapat dikejar, sehingga sesuatu 

pada operasi organisasi saat ini perlu diubah atau diciptakan pelayanan yang 

lebih baik. Derajat kebutuhan pada manusia dan komponen budaya adalah 
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kunci yang membedakan perubahan transisi dan transformasi. Pada perubahan 

transformasional, issu manusia dan budaya merupakan kunci penggerak. Pada 

perubahan transisi, issu manusia dan budaya seringkali ada tetapi tidak 

dominan. Perubahan developmen dan transisi sangat dikenal dan mudah 

dikendalikan. Tipe perubahan yang ketiga adalah transformasi yang 

membutuhkan keterampilan kepemimpinan. 

 

2.2 Unsur – unsur Perubahan 

Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu :  

1. Lingkungan 

2. Kapabilitas Organisasi 

3. Aktor Perubahan 

4. Strategi Perubahan 

5. Proses Perubahan 

6. Budaya Perubahan 

7. Tindakan Perubahan 

8. Kepemimpinan visioner 
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BAB III 

STUDY KASUS DAN PEMBAHASAN  

 

Adapun Unsur – unsur yang berpengaruh dalam proses perubahan di RSIA 

Karunia Indah Medika sesuai dengan pendapat dari Clarke adalah sebagai berikut: 

 

1. Lingkungan 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

 Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah 

berada. Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem 

yang bergerak dan saling berinteraksi.  

Lingkungan eksternal adalah lingkungan di sekitar sebuah sistem. 

Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan lingkungan eksternalnya. 

Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-SOSBUD-HANKAM-AG. 

Lingkungan internal yang ada di RSIA Karunia Indah Medika 

sangat mendukung adanya perubahan dikarenakan sejalannya pemahaman 

antara manajemen yang ada dengan semua unsur karyawan. 

Begitu juga dengan lingkungan eksternal yang ada sangat kondusif 

sehingga memungkinkan terjadi perubahan dengan baik. 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

Adanya individu individu yang memiliki kompetensi yamg 

mumpuni ikut mendorong organisasi yang ada di RSIA Karunia Indah 

Medika dalam melakukan perubahan untukmenghadapi persaingan ke depan. 

 

3. Aktor Perubahan 

Aktor penggerak atau penggagas dalam menghadapi perubahan 

yang ada di RSIA Karunia Indah Medika adalah jajaran Direktur beserta para 
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Manager dan Kepala Bagian. Hal ini memungkinkan suatu perubahan dapat 

terlaksana dengamn baik karena sejalannya cara pandang yang ada. 

 

4. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan yang diterapak di RSIA Karunia Indah Medika 

adalah dengan menentukan Visi dan Misi perusahaan secara baik dan terukur. 

Selain itu, dalam menghadapui persaingan yang semakin ketat, maka 

diperlukan gagasan gagasan yang out of the box sehingga keputusan yang 

dihasilkan nantinya akan membuat adanya perbedaan dengan rumah sakit lain 

yang ada. 

Strategi perubahan ini juga didukung oleh tiga faktor yaitu struktur, 

kultur dan proses. 

 

5. Proses Perubahan 

Proses perubahan menggambarkan arah perubahan yang terjadi. Di 

RSIA Karunia Indah Medika proses perubahan ini dapat dilihat dengan 

adanya perubahan alur layanan kepada pasien sehingga membuat proses yang 

panjang menjadi sederhana dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. 

 

6. Budaya Perubahan 

Budaya dalam melakukan perubahan akan sangat penting. Ini 

menggambarkan seberapa adptif suatu perusahaan dalam menghadadi 

perubahan yang ada. Manajemen RSIA Karunia Indah Medika memiliki 

budaya yang sangat responsif dalam menerima adanya perubahan, sehingga 

hal ini dapat membuat organisasi yang ada ,menjadi fleksibel dan adaptif 

 

7. Tindakan Perubahan 

Segala tindakan yang dilakukan dalam menghadapi perubahan 

harus dihasilkan dari suatu pemikiran yang matang. Sehingga langkah-

langkah yang ditempuh akan terukur dan imbasnya akan terasa dalam 

pengorganisasian. Tindakan perubahan di RSIA Karunia Indah Medika selalu 

didasarkan pada hasil kajian yang mendalam. 
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8. Kepemimpinan visioner 

Seorang pemipin yang visioner akan dapat melihat arah pergerakan suatu 

organisasi dengan sangat baik. Oleh karena itu, kemampuan seperti ini sangat 

diperlukan dalam suatu perusahaan atau organisasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

Di tengah era disrupsi pelayanan kesehatan, akibat diberlakukannya 

program Jaminan Kesehatan Nasional, perkembangan tehnologi rumah sakit 

menuju era Rumah Sakit 4.0, kewajiban akreditasi rumah sakit dan makin 

tingginya kesadaran masyarakat, maka pemilik, pengelola dan seluruh staf rumah 

sakit harus mampu menjadikan pelayanan rumah sakit makin efisien, aman dan 

memuaskan pasiennya, serta terus bertumbuh di era disrupsi ini, melalui 

pelayanan rumah sakit yang sesuai standard, kebutuhan masyarakat dan kaidah 

pelayanan Kendali Mutu dan Kendali Biaya. 

Revolusi Industri 4.0 telah mendorong dunia perumahsakitan masuk ke 

Era Rumah sakit 4.0 yang ditandai dengan berkembangnya “artificial intelligence” 

di bidang kesehatan, “virtual reality”, “cloud computing”, “big data analysis” dan 

“internet of things” (IOT). Hal ini akan merubah pola pelayanan rumah sakit di 

masa mendatang. 

Oleh karena itu, industri rumah sakit harus menyiapkan unsur unsur 

perubahan yang ada dalam suatu organisasi agar dapat terus bersaing. 

Unsur unsur tersebut adalah Lingkungan, Kapabilitas Organisasi, Aktor 

Perubahan, Strategi Perubahan, Proses Perubahan, Budaya Perubahan, Tindakan 

Perubahan dan Kepemimpinan visioner (Calrke, 1999) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai 

oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya  perubahan bagi 

peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi 

dalam setiap organisasi. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan 

untuk  memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. 

Berkaitan dengan ini, seorang ahli filsafat Yunani kuno yang 

bernama Heraclitus pernah berkata bahwa didunia ini tidak ada yang 

permanen, kecuali perubahan. Pernyataan tersebut kiranya masih 

mengandung kebenaran sampai saat ini. Dikatakan demikian karena 

memang pada kenyataannya di dunia ini selalu terjadi perubahan yang 

mencakup seluruh segi kehidupan baik pada tingkat individu maupun tingkat 

organisasional. Menarik untuk dicatat bahwa disamping selalu terjadi 

perubahan di semua segi kehidupan, perubahan dalam satu bidang pasti 

mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung pada bidang 

kehudupan yang lainnya. Dengan kata lain, suatu perubahan merupakan 

dependent variable untuk perubahan di bidang yang lainnya dan oleh karena 

itu antara satu perubahan dengan perubahan yang lainnya selalu terdapat 

interelasi dan interdepedensi nyata, meskipun korelasinya mungkin tidak 

segera dapat dilihat. 



Oleh karena perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu 

terjadi, pimpinan organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-

pemerintah disamping harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi diluar organisasi yang dipimpinnya dan mampu 

memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan-

perubahan yang terjadi itu, mutlak perlu pula untuk mempunyai 

keterampilan dan keberanian untuk melakukan perubahan didalam 

organisasi demi peningkatan kemampuan organisasional untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Dilain pihak 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. 

PT. Samatour Group selalu berupaya agar perubahan yang terjadi di 

perusahaan dapat membawa dampak positif. Perusahaan juga selalu 

berupaya memanajemen setiap perubahan yang akan terjadi dengan 

melibatkan seluruh karyawan dan selalu berupaya untuk 

mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses perubahan tersebut. 

 

B. Masalah Dalam Penulisan 

Masalah dari penulisan ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur apa 

saja yang ada didalam proses perubahan pada PT. Samator Group. 

 

 



C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dalam 

proses perubahan pada PT. Samator Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Menurut Prof. Dr. J. Winardi, Manajemen perubahan adalah upaya 

yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, 

dimana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan, konflik, 

kelompok, dan komunikasi. 

Menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah sebuah proses 

sistematis dalam penerapan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena 

dampak dari proses perubahan tersebut. 

Menurut Nikhols pengertian manajemen perubahan bisa dibagi menjadi tiga, 

diantaranya: 



• Manajemen perubahan, yaitu tugas pengelolaan perubahan yang akan 

dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun perubahan 

yang tidak direncanakan. 

• Manajemen perubahan, yaitu praktek area profesional, dimana praktisi 

dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan Agent of change. 

• Manajemen perubahan, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari 

model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian 

digunakan sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional. 

 

B. Tujuan Manajemen Perubahan 

Adapun tujuan dari manajemen perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 

eksternal (sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan 

teknologi dan peralatan dan lainnya), dan juga di lingkungan eksternal 

(perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi 

dan lainnya). 

3. Untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar 

ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, 

perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi 

perusahaan. 

 

 



C. Proses Manajemen Perubahan 

Proses manajemen perubahan terjadi dalam beberapa tahap. Adapun 

tahap-tahap manajemen perubahan diantaranya yaitu: 

1. Identifikasi Perubahan 

Pada tahap ini, suatu organisasi/perusahaan harus mengenal perubahan 

apa yang akan dilakukan. 

2. Perencanaan Perubahan 

Pada tahap ini, organisasi/perusahaan harus dilakukan analisis mengenai 

mendalam dalam organisasi tersebut baik itu berkaitan dengan teknik 

serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. 

3. Implementasi Perubahan 

Pada tahap ini, akan terjadi proses pencairan, perubahan dan pembekuan 

yang diharapkan. 

4. Evaluasi dan Umpan Balik 

Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data yang lengkap. Untuk itu, 

pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. 

Hasil evaluasi tersebut bisa di umpan balik pada tahap 1, sehingga 

dampak perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. 

 
D. Faktor – faktor Penyebab Perubahan Pada Organisasi 

1. Faktor Internal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi 

dimana factor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan 

organisasi. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam 

organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai 



sumber. Problem yang sering timbul berkaitan dengan hubungan 

sesame anggota organisasi pada umumnya menyangkut masalah 

komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota. Proses kerja 

sama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang 

merupakan penyebab dilakukannya perubahan. 

Problem yang timbul dapat menyangkut masalah system 

kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan atau peralatan 

yang digunakan. Sistem kerja sama yang terlalu birokratis atau 

sebaliknya dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. 

System birokrasi (kaku) menyebabkan hubungan antar anggota 

menjadi impersonal yang mengakibatkan rendahnya semangat kerja 

dan pada gilirannya produktivitas menurun, demikian sebaliknya. 

Perubahan yang harus dilakukan akan menyangkut struktur organisasi 

yang digunakan. 

Hubungan antar anggota yang kurang harmonis juga merupakan 

salah satu problem yang lazim terjadi. Dibedakan menjadi dua, yaitu: 

problem yang menyangkut hubungan atasan bawahan (hubungan yang 

bersifat vertikal), dan problem yang menyangkut hubungan sesama 

anggota yang kedudukannya setingkat (hubungan yang bersifat 

horizontal). Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah 

problem yang menyangkut pengambilan keputusan dan komunikasi. 

Keputusan pimpinan yang berkenaan dengan system pengupahan, 

misalnya dianggap tidak adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau 



putusan tentang pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama, 

dsb. 

Contoh Faktor Internal : 

a. Problem hubungan antar anggota 

b. Problem dalam proses kerja sama 

c. Problem keuangan 

d. Perubahan kebijakan lingkungan 

e. Perubahan tujuan organisasi 

f. Perluasan wilayah operasi tujuan organisasi 

g. Volume kegiatan yang semakin bertambah banyak 

h. Sikap dan perilaku dari anggota organisasi 

 

2. Faktor Eksternal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang 

dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa 

factor tersebut antara lain : Politik, Hukum , Kebudayaan, Teknologi, 

Sumber alam, Demografi dan sebagainya. 

Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering 

disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan 

yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu 

organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang 

kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi 

karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan 



organisasi yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan 

teknologi, faktor ekonomi dan peraturan pemerintah. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab 

penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama 

dengan perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan 

dalam berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas 

tenaga kerja, jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system 

penggajian yang diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-

bagian yang ada dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena 

adanya perlengkapan baru. 

Contoh Faktor Eksternal: 

a. Politik 

b. Hukum 

c. Kebudayaan 

d. Teknologi 

e. Sumber Daya Alam 

f. Demografi 

g. Sosiologi 

 

E. Unsur-Unsur Dalam Proses Perubahan  

Menurut Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu : 

1) Lingkungan; 

2) Kapabilitas organisasi; 



3) Aktor perubahan; 

4) Strategi perubahan; 

5) Proses perubahan; 

6) Budaya perubahan; 

7) Tindakan perubahan; 

8) Kepemimpinan visioner; 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah berada. 

Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem yang 

bergerak dan saling berinteraksi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan di 

sekitar sebuah sistem. Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan 

lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-

SOSBUD-HANKAM-AG. Aktor penggagas atau penggerak perubahan 

perlu memperhatikan dengan seksama lingkungan eksternalnya 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Apa itu “ PT. Samator Group” 

PT. SAMATOR GROUP Merupakan Perusahaan yang Bergerak 

sebagai Pemain Gas Industri Terbesar di Indonesia, baik Produk Gas 

maupun Jasa Layanan Gas seperti Kesehatan, Kontruksi, Minyak dan Gas 

Bumi, Metalurgi, Petrokimia, Elektronik, Otomotif dll. 

 

B. Visi dan Misi PT. Samator Group”  

Visi : Menjadi perusahaan yang paling diidamkan, terus tumbuh dan 

berkembang dengan mendayagunakan sumber daya alam yang memberikan 

manfaat bagi kehidupan. 

Misi : - Memberikan yang terbaik bagi pemangku kepentingan. 

- Memperluas wilayah usaha dan mengembangkan produk layanan 

serta teknologi. 

- Berintegritas dan berkomitmen terhadap kualitas, Health dan 

Safety Environment dan Tata kelola Perusahaan. 

- Meningkatkan TCS (Total Customer Solution) 

 

 

 

 



C. Struktur Organisasi “PT. Samator Group” 

PT. SAMATOR GROUP SURABAYA 

 

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI PALEMBANG 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI – PELINTUNG RIAU 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI BATAM 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI LAMPUNG 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI MEDAN 

 

D. Strategi “PT. Samator Group” 

1. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu dengan mengacu pada standar 

nasional dan internasional secara efektif dalam segala aspek kegiatan 

perusahaan, serta mematuhi peraturan yang berlaku. 

2. Meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan secara 

berkesinambungan. 

3. Meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing agar kebutuhan dan 

keinginan para stakeholder selalu terjamin dan terpenuhi. 

 

 

 



E. Unsur-Unsur Dalam Suatu Proses Perubahan  

1. Lingkungan 

1.1 Lingkungan Internal 

a. Adanya masalah apabila penempatan karyawan tidak sesuai dengan 

kemampuan. 

b. Adanya masalah dalam mesin operasi sehingga perusahaan tidak 

bisa berproduksi.  

 

1.2 Lingkungan Eksternal  

a. Ekonomi berpengaruhi terhadap pasar bisnis. 

b. Teknologi menggunakan automatis dan manual sistem kontrol 

c. Politik mempengaruhi pasar bebas 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

PT. Samator Group ini memiliki kapabilitas dalam melakukan 

perubahan, karena mempunyai kemampuan yang handal untuk 

mengubah perusahaan menjadi lebih maju. 

 

3. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan dengan menerapkan sistem manajemen mutu 

dengan mengacu pada standar nasional dan internasional secara efektif 

dalam segala aspek kegiatan perusahaan, serta mematuhi peraturan yang 

berlaku, meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan secara 

berkesinambungan dan meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing 



agar kebutuhan dan keinginan para stakeholder selalu terjamin dan 

terpenuhi. 

 

4. Proses Perubahan 

Proses perubahan yang ada pada PT. Samator Group  mudah dan 

terintegrasi dengan cepat, karena perusahaan mampu bersaing dengan 

perusahaan yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

PT. Samatour Group selalu berupaya agar perubahan yang terjadi di 

perusahaan dapat membawa dampak positif. Perusahaan juga selalu 

berupaya memanajemen setiap perubahan yang akan terjadi dengan 

melibatkan seluruh karyawan dan selalu berupaya untuk 

mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses perubahan tersebut. 

Adapun unsur-unsur dalam suatu proses perubahan pada PT. Samator 

Group yaitu : Lingkungan, Kapabilitas organisasi, Strategi perubahan,  

Proses perubahan. 

 

 

 



B. Saran 

Untuk setiap organisasi harus cepat tanggap terhadap perubahan yang 

terjadi di organisasinya tersebut. Baik itu perubahan ke arah positif apalagi 

perubahan yang mengarah ke negatif. Apabila perubahan itu ke arah positif 

kita cepat tanggap akan membawa hal positif dengan cepat untuk organisasi 

kita contohnya untuk citra organisasi, apabila perubahan itu ke arah negatif 

jika kita cepat tanggap kita akan cepat menyelesaikannya karena 

dikhawatirkan jika tidak cepat selesai akan membawa dampak negatif 

terhadap organisasi kita. 
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TENTANG UNSUR-UNSUR DALAM PROSES PERUBAHAN PADA ORGANISASI 

PT WIJAYA KARYA BETON. 

1. Lingkungan. 

a. Lingkungan internal. 

Adanya factor kompetensi pegawai baru yang selalu berubah sehingga 

berpengaruh pada rolling antara pegawai. Dengan adanya rolling ini 

dimungkinkan adanya perubahan organisasi sesuai personil yang memiliki 

kompetensi lebih.  

b. Lingkungan ekternal. 

Persaingan akan industri precast beton mulai tumbuh sehingga PT Wijaya 

Karya Beton,Tbk sedangkan di satu sisi diharuskan tetap tumbuh (Growth) 

pertahun 20%. Hal ini yang memacu jajaran Direksi untuk melakukan 

pegembangan bisnis atau ekspansi bisnis di luar kebiaasaan lama yang 

hanya produksi precast saja. 

Faktor ekonomi juga mempengaruhi dengan tidak stabilnya atau fluktuasi 

nilai rupiah PT Wijaya Karya Beton,Tbk mengambil langkah strategis 

dengan menggandeng PT Krakatau Steel sehingga terbentuk anak 

perusahaan Wika Krakatau Beton. Hal ini dilakukan dengan harapan 

material besi produksi PT Krakatau Steel bisa kita dapat dengan harga yang 

relative murah walaupun nilai rupiah tidak bisa stabil setidaknya komponen 

material pembentuk beton tidak terlalu naik signifikan. 

Adanya permintaan dari stakeholder atas kenaikan nilai saham kepada PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk. 

 

 



2. Strategi perubahan. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk merupakan perusahaan bergerak dibidang precast 

beton dengan kapasitas produksi pertahun sd 3,5 juta m3 dalam 1 (satu) tahun 

dan selalu dituntut untuk tumbuh pertahun 20% - 25%. Selama 4 tahun terakhir 

belakangan ini PT Wijaya Karya Beton,Tbk telah melakukan innovasi teknologi 

sebagai dasar strategi perubahan di perusahaan. Adapun perubahan 

strateginya dari sisi produksi adalah dengan adanya investasi wire caging 

machine. Alat tersebut merubah kapasitas produksi yang mana perhari jika 

produksi atau merakit tulangan hanya bisa 60 rakitan dengan adanya wire 

caging mesin kapasitas rakitan naik 300% menjadi 180 sd 200 rakitan. 

Untuk menaikkan laba perusahaan dan omset kontrak serta omset penjualan, 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk juga melakukan ekspansi bisnisnya merambah ke 

penjualan material bahan baku (Quarry), Jasa (Service), Penjualan Concrete 

(Ready Mix). Hal ini berpengaruh besar atas pencapaian dan perkembangan 

usaha dari perusahaan. Dengan adanya ekspansi bisnis yang diambil oleh PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk menjadi dasar perubahan strategi bisnis di 

perusahaan tersebut sehingga dimungkinkan perusahaan tetap akan bertahan 

walaupun terdapat persaingan perusahaan yang sama muncul dengan bidang 

yang sama seperti Waskita Beton Precast, Adhimix Precast, PP Persisi dan 

Brantas Abipraya Beton. 

Untuk menambah omset kontrak PT Wijaya Karya Beton,Tbk juga melakukan 

kerjasama dengan perusahaan jepang dalam hal ini “KOBE” yang mana 

sebagai titik awal MOU proyek nasional yang bersifat investasi oleh negara 

jepang atas proyek-proyek di Indonesia. Sehingga jika ada proyek-proyek 

investasi jepang di Indonesia bisa dipastikan PT Wijaya Karya Beton,Tbk yang 



akan mengerjakan proyek tersebut. Dengan adanya MOU tersebut maka di 

tahun 2013 terbentuklah anak perusahaan PT Wijaya Karya Beton,Tbk yang 

dinamakan PT Wika KOBE. 

Pada akhir tahun 2018 PT Wijaya Karya Beton,Tbk menambah 1 (Satu) unit 

Wilayah Penjulan yang berlokasi di Balikpapan untuk mengcover area 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Langkah ini diambil 

mengingat adanya potensi proyek yang besar serta berimbas pada perolehan 

omset kontrak PT Wijaya Karya Beton,Tbk. Seperti diketahui PT Wijaya Karya 

Beton,Tbk memiliki 6 Wilayah Penjualan + 1 Wilayah Baru (Balikpapan) 

sehingga total 7 wilayah penjualan serta di dukung oleh 14 Pabrik Produk 

Beton, 1 Mobile Plant dan 3 Crushing Plant. 

 

 



 

 

3. Budaya atau kultur. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk menanggapi persaingan di dunia usaha precast 

beton dengan jalan merubah Visi Perusahaan yang mana Visi perusahaan 

lama (Old Vision) “Menjadi perusahaan terbaik dalam industry pracetak” 

mengalami perubahan menjadi Visi baru (New Vision) “Menjadi perusahaan 

terkemuka dibidang Engineering, Production dan Installation (EPI) Industri 

beton di Asia Tenggara. Dengan adanya perubahan Visi tersebut merubah 

budaya atau kultur dari perusahaan yang mana awal berdirinya perusahaan 

hanya bergerak produksi saja dengan adanya perubahan Visi tersebut budaya 

atau kultur pegawai berubah tidak hanya mampu produksi akan tetapi juga 



harus bisa mendesain, menganalisa, menghitung dan bagaimana cara 

memasang produk yang efektif serta lebih efisien dari sisi biaya. 

Selain itu budaya di Wijaya karya Beton,Tbk telah merujuk pada ISO 

9001:2015; OHSAS 18001:2007 dan ISO 14001:2015 untuk mengelola resiko-

resiko dan meningkatkan kinerja keselamatan, kesehatan, kerja dan 

lingkungannya. Hal ini bertujuan membantu organisasi atau perusahaan untuk 

mengimplementasikan sistem manajemen terintegrasi mengenai mutu, K3 dan 

lingkungannya. Di PT Wijaya Karya Beton,Tbk sudah mengimplementasikan 

budaya K3 sehingga setiap triwulan masing-masing proyek harus melaporkan 

manajemen resiko di masing-masing unit kerjanya ke kantor pusat dibawah 

kendali Manajer QSHE (Quality,Safety,Healty & Enviroment). 

Budaya di proyek pun setiap akan melaksanakan pekerjaan baru harus 

membuat JSA (Job Safety Analisis) dan IBPR (Identifikasi Bahaya 

Pengendalian Resiko), hal ini di akhir tahun 2000-an jarang dibuat dokumen 

administrasi tersebut. Setelah merujuk pada standar SMK3L (Sistem 

Manajemen Kesehatan, Keselamatan, Kerja dan Lingkungan) budaya pegawai 

sudah mulai berubah pola bekerjanya. Yang awalnya tidak menggunakan body 

harness saat bekerja di ketinggian sekarang muali berubah menggunakan body 

harness, menggunakan APD (Alat Pelindung Diri). Dengan tersebut budaya 

atau kultur bisa berubah dengan adanya sistem manajemen yang berlaku. 

 

4. Technologi. 

PT Wijaya Karya Beton,Tbk merupakan perusahaan precast beton pertama di 

Indonesia yang mana sudah menerapkan teknologi yang mengacu pada JIS 

(Standard Jepang) untuk perhitungan maupun tahapan produksinya. Di 



perusahaan ini selalu melakukan innovasi terhadap produk dan teknologi yang 

dikembangkan. Seperti motto yang selalu di dengungkan oleh Perusahaan 

“Innovation and Trust”. 

Selain itu dengan budaya yang lama dan adanya dunia teknologi ini PT Wijaya 

Karya Beton,Tbk telah meluncurkan aplikasi Wton Mobile atau Aplikasi Wijaya 

Karya Beton di masing-masing pegawai sehingga setiap pegawai bisa melihat 

Spesifikasi Produk, Kapasitas Pabrik, Sisa Cuti pegawai dan Posisi tiap-tiap 

pegawai. Manfaat adanya Wton Mobile ini diharapkan semua insan WIKA 

mampu memasarkan produk precast ke pelanggan dan dapat memberikan 

informasi yang tepat dan akurat kepada pelanggan. 

 

5. Struktur organisasi. 

Dengan adanya pengembangan perusahaan secara tidak langsung struktur 

organisasi akan berubah mengikuti. PT Wijaya Karya Beton,Tbk telah memiliki 

3 Perusahaan Anak yaitu : Wika KOBE, Wika Krakatau Beton dan WIKA CLT. 

Organisasi berubah secara cepat dengan adanya enitas perusahaan anak PT 

Wijaya Karya Beton,Tbk. Yang awalnya menajer bagian bisa jadi direktur di 

perusahaan anak. Dan posisi yang dibawahnya akan tertarik naik keatas dan 

mengalami pergeseran posisi jabatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Dimulai 

oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya  perubahan bagi 

peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan, sampai ke administrasi 

dalam setiap organisasi. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan 

untuk  memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. 

Berkaitan dengan ini, seorang ahli filsafat Yunani kuno yang 

bernama Heraclitus pernah berkata bahwa didunia ini tidak ada yang 

permanen, kecuali perubahan. Pernyataan tersebut kiranya masih 

mengandung kebenaran sampai saat ini. Dikatakan demikian karena 

memang pada kenyataannya di dunia ini selalu terjadi perubahan yang 

mencakup seluruh segi kehidupan baik pada tingkat individu maupun tingkat 

organisasional. Menarik untuk dicatat bahwa disamping selalu terjadi 

perubahan di semua segi kehidupan, perubahan dalam satu bidang pasti 

mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung pada bidang 

kehudupan yang lainnya. Dengan kata lain, suatu perubahan merupakan 

dependent variable untuk perubahan di bidang yang lainnya dan oleh karena 

itu antara satu perubahan dengan perubahan yang lainnya selalu terdapat 

interelasi dan interdepedensi nyata, meskipun korelasinya mungkin tidak 

segera dapat dilihat. 



Oleh karena perubahan memang selalu terjadi dan pasti akan selalu 

terjadi, pimpinan organisasi baik organisasi pemerintah maupun non-

pemerintah disamping harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi diluar organisasi yang dipimpinnya dan mampu 

memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak dari perubahan-

perubahan yang terjadi itu, mutlak perlu pula untuk mempunyai 

keterampilan dan keberanian untuk melakukan perubahan didalam 

organisasi demi peningkatan kemampuan organisasional untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Dilain pihak 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. 

PT. Samatour Group selalu berupaya agar perubahan yang terjadi di 

perusahaan dapat membawa dampak positif. Perusahaan juga selalu 

berupaya memanajemen setiap perubahan yang akan terjadi dengan 

melibatkan seluruh karyawan dan selalu berupaya untuk 

mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses perubahan tersebut. 

 

B. Masalah Dalam Penulisan 

Masalah dari penulisan ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur apa 

saja yang ada didalam proses perubahan pada PT. Samator Group. 

 

 



C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dalam 

proses perubahan pada PT. Samator Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Menurut Prof. Dr. J. Winardi, Manajemen perubahan adalah upaya 

yang ditempuh oleh manajer untuk mengatur perubahan secara efektif, 

dimana diperlukan pemahaman mengenai motivasi, kepemimpinan, konflik, 

kelompok, dan komunikasi. 

Menurut Wibowo, manajemen perubahan adalah sebuah proses 

sistematis dalam penerapan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena 

dampak dari proses perubahan tersebut. 

Menurut Nikhols pengertian manajemen perubahan bisa dibagi menjadi tiga, 

diantaranya: 



• Manajemen perubahan, yaitu tugas pengelolaan perubahan yang akan 

dilakukan, baik itu perubahan yang direncanakan maupun perubahan 

yang tidak direncanakan. 

• Manajemen perubahan, yaitu praktek area profesional, dimana praktisi 

dalam bidang manajemen perubahan disebut dengan Agent of change. 

• Manajemen perubahan, yaitu suatu ilmu yang di dalamnya terdiri dari 

model, metode, teknik, alat, dan keterampilan, yang kemudian 

digunakan sebagai dasar dalam praktek perubahan organisasional. 

 

B. Tujuan Manajemen Perubahan 

Adapun tujuan dari manajemen perubahan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 

eksternal (sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan 

teknologi dan peralatan dan lainnya), dan juga di lingkungan eksternal 

(perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi 

dan lainnya). 

3. Untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar 

ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, 

perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi 

perusahaan. 

 

 



C. Proses Manajemen Perubahan 

Proses manajemen perubahan terjadi dalam beberapa tahap. Adapun 

tahap-tahap manajemen perubahan diantaranya yaitu: 

1. Identifikasi Perubahan 

Pada tahap ini, suatu organisasi/perusahaan harus mengenal perubahan 

apa yang akan dilakukan. 

2. Perencanaan Perubahan 

Pada tahap ini, organisasi/perusahaan harus dilakukan analisis mengenai 

mendalam dalam organisasi tersebut baik itu berkaitan dengan teknik 

serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. 

3. Implementasi Perubahan 

Pada tahap ini, akan terjadi proses pencairan, perubahan dan pembekuan 

yang diharapkan. 

4. Evaluasi dan Umpan Balik 

Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data yang lengkap. Untuk itu, 

pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. 

Hasil evaluasi tersebut bisa di umpan balik pada tahap 1, sehingga 

dampak perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. 

 
D. Faktor – faktor Penyebab Perubahan Pada Organisasi 

1. Faktor Internal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi 

dimana factor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan 

organisasi. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam 

organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai 



sumber. Problem yang sering timbul berkaitan dengan hubungan 

sesame anggota organisasi pada umumnya menyangkut masalah 

komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota. Proses kerja 

sama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang 

merupakan penyebab dilakukannya perubahan. 

Problem yang timbul dapat menyangkut masalah system 

kerjasamanya dan dapat pula menyangkut perlengkapan atau peralatan 

yang digunakan. Sistem kerja sama yang terlalu birokratis atau 

sebaliknya dapat menyebabkan suatu organisasi menjadi tidak efisien. 

System birokrasi (kaku) menyebabkan hubungan antar anggota 

menjadi impersonal yang mengakibatkan rendahnya semangat kerja 

dan pada gilirannya produktivitas menurun, demikian sebaliknya. 

Perubahan yang harus dilakukan akan menyangkut struktur organisasi 

yang digunakan. 

Hubungan antar anggota yang kurang harmonis juga merupakan 

salah satu problem yang lazim terjadi. Dibedakan menjadi dua, yaitu: 

problem yang menyangkut hubungan atasan bawahan (hubungan yang 

bersifat vertikal), dan problem yang menyangkut hubungan sesama 

anggota yang kedudukannya setingkat (hubungan yang bersifat 

horizontal). Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah 

problem yang menyangkut pengambilan keputusan dan komunikasi. 

Keputusan pimpinan yang berkenaan dengan system pengupahan, 

misalnya dianggap tidak adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau 



putusan tentang pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama, 

dsb. 

Contoh Faktor Internal : 

a. Problem hubungan antar anggota 

b. Problem dalam proses kerja sama 

c. Problem keuangan 

d. Perubahan kebijakan lingkungan 

e. Perubahan tujuan organisasi 

f. Perluasan wilayah operasi tujuan organisasi 

g. Volume kegiatan yang semakin bertambah banyak 

h. Sikap dan perilaku dari anggota organisasi 

 

2. Faktor Eksternal 

Adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang 

dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Beberapa 

factor tersebut antara lain : Politik, Hukum , Kebudayaan, Teknologi, 

Sumber alam, Demografi dan sebagainya. 

Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering 

disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan 

yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali suatu 

organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang 

kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi 

karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan 



organisasi yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan 

teknologi, faktor ekonomi dan peraturan pemerintah. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab 

penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama 

dengan perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan 

dalam berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas 

tenaga kerja, jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system 

penggajian yang diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-

bagian yang ada dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena 

adanya perlengkapan baru. 

Contoh Faktor Eksternal: 

a. Politik 

b. Hukum 

c. Kebudayaan 

d. Teknologi 

e. Sumber Daya Alam 

f. Demografi 

g. Sosiologi 

 

E. Unsur-Unsur Dalam Proses Perubahan  

Menurut Clarke (1999) mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu proses 

perubahan yaitu : 

1) Lingkungan; 

2) Kapabilitas organisasi; 



3) Aktor perubahan; 

4) Strategi perubahan; 

5) Proses perubahan; 

6) Budaya perubahan; 

7) Tindakan perubahan; 

8) Kepemimpinan visioner; 

Lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengadakan 

perubahan meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. 

Lingkungan internal adalah tempat sistem yang akan diubah berada. 

Didalamnya penuh dengan dinamika komponen-komponen sistem yang 

bergerak dan saling berinteraksi. Lingkungan eksternal adalah lingkungan di 

sekitar sebuah sistem. Ada hubungan timbal balik antara sistem dengan 

lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternal meliputi I-POL-EK-

SOSBUD-HANKAM-AG. Aktor penggagas atau penggerak perubahan 

perlu memperhatikan dengan seksama lingkungan eksternalnya 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Apa itu “ PT. Samator Group” 

PT. SAMATOR GROUP Merupakan Perusahaan yang Bergerak 

sebagai Pemain Gas Industri Terbesar di Indonesia, baik Produk Gas 

maupun Jasa Layanan Gas seperti Kesehatan, Kontruksi, Minyak dan Gas 

Bumi, Metalurgi, Petrokimia, Elektronik, Otomotif dll. 

 

B. Visi dan Misi PT. Samator Group”  

Visi : Menjadi perusahaan yang paling diidamkan, terus tumbuh dan 

berkembang dengan mendayagunakan sumber daya alam yang memberikan 

manfaat bagi kehidupan. 

Misi : - Memberikan yang terbaik bagi pemangku kepentingan. 

- Memperluas wilayah usaha dan mengembangkan produk layanan 

serta teknologi. 

- Berintegritas dan berkomitmen terhadap kualitas, Health dan 

Safety Environment dan Tata kelola Perusahaan. 

- Meningkatkan TCS (Total Customer Solution) 

 

 

 

 



C. Struktur Organisasi “PT. Samator Group” 

PT. SAMATOR GROUP SURABAYA 

 

PT. SAMATOR GAS INDUSTRI PALEMBANG 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI – PELINTUNG RIAU 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI BATAM 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI LAMPUNG 

 

PT. ANEKA GAS INDUSTRI MEDAN 

 

D. Strategi “PT. Samator Group” 

1. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu dengan mengacu pada standar 

nasional dan internasional secara efektif dalam segala aspek kegiatan 

perusahaan, serta mematuhi peraturan yang berlaku. 

2. Meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan secara 

berkesinambungan. 

3. Meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing agar kebutuhan dan 

keinginan para stakeholder selalu terjamin dan terpenuhi. 

 

 

 



E. Unsur-Unsur Dalam Suatu Proses Perubahan  

1. Lingkungan 

1.1 Lingkungan Internal 

a. Adanya masalah apabila penempatan karyawan tidak sesuai dengan 

kemampuan. 

b. Adanya masalah dalam mesin operasi sehingga perusahaan tidak 

bisa berproduksi.  

 

1.2 Lingkungan Eksternal  

a. Ekonomi berpengaruhi terhadap pasar bisnis. 

b. Teknologi menggunakan automatis dan manual sistem kontrol 

c. Politik mempengaruhi pasar bebas 

 

2. Kapabilitas Organisasi 

PT. Samator Group ini memiliki kapabilitas dalam melakukan 

perubahan, karena mempunyai kemampuan yang handal untuk 

mengubah perusahaan menjadi lebih maju. 

 

3. Strategi Perubahan 

Strategi perubahan dengan menerapkan sistem manajemen mutu 

dengan mengacu pada standar nasional dan internasional secara efektif 

dalam segala aspek kegiatan perusahaan, serta mematuhi peraturan yang 

berlaku, meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan secara 

berkesinambungan dan meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing 



agar kebutuhan dan keinginan para stakeholder selalu terjamin dan 

terpenuhi. 

 

4. Proses Perubahan 

Proses perubahan yang ada pada PT. Samator Group  mudah dan 

terintegrasi dengan cepat, karena perusahaan mampu bersaing dengan 

perusahaan yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus untuk memperbaharui organisasi. Perubahan ini berhubungan 

dengan arah, struktur dan kemampuan untuk melayani permintaan pasar, 

pelanggan, dan pekerja yang selalu berubah. 

Manajemen Perubahan merupakan sebuah wujud pendekatan melalui 

suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi/perusahaan 

menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tujuan manajemen perubahan 

yaitu mengelola bisnis atau perusahaan ke arah yang lebih baik demi 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

PT. Samatour Group selalu berupaya agar perubahan yang terjadi di 

perusahaan dapat membawa dampak positif. Perusahaan juga selalu 

berupaya memanajemen setiap perubahan yang akan terjadi dengan 

melibatkan seluruh karyawan dan selalu berupaya untuk 

mengidentifikasikan unsur-unsur dalam proses perubahan tersebut. 

Adapun unsur-unsur dalam suatu proses perubahan pada PT. Samator 

Group yaitu : Lingkungan, Kapabilitas organisasi, Strategi perubahan,  

Proses perubahan. 

 

 

 



B. Saran 

Untuk setiap organisasi harus cepat tanggap terhadap perubahan yang 

terjadi di organisasinya tersebut. Baik itu perubahan ke arah positif apalagi 

perubahan yang mengarah ke negatif. Apabila perubahan itu ke arah positif 

kita cepat tanggap akan membawa hal positif dengan cepat untuk organisasi 

kita contohnya untuk citra organisasi, apabila perubahan itu ke arah negatif 

jika kita cepat tanggap kita akan cepat menyelesaikannya karena 

dikhawatirkan jika tidak cepat selesai akan membawa dampak negatif 

terhadap organisasi kita. 
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