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BAB 1 

 PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
DALAM ORGANISASI  

 
 
 
 
 

A. Pengertian Pengambilan Keputusan  

 
engambilan keputusan adalah proses 

memilih di antara beberapa alternatif. 

Kadang-kadang proses ini sangat sederhana, 

dan alternatif yang paling baik mudah ditentukan. 

Terkadang organisasi juga akan menghadapi sebuah proses 

rumit atau organisasi juga akan menemui proses yang 

berkepanjangan karena alternatif yang ada cukup banyak 

dan rasional. 

Bagaimana organisasi harus mengambil keputusan 

ketika organisasi menghadapi persoalan seperti ini? 

Biasanya keputusan diambil dengan cara berdiskusi, 

meyakinkan, dan kemudian mungkin dengan cara 

kompromi di antara para anggota. Namun demikian, 

apakah organisasi sedang menghadapi pengambilan 

keputusan yang obyektif ataukah yang subyektif, organisasi 

P
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sebaiknya selalu menempuh langkah yang sistematik dalam 

proses pengambilan keputusan. 

Kehidupan organisasi dari waktu ke waktu berjalan 

sangat dinamis, penuh dengan perubahan yang serba cepat 

dan terkadang mengejutkan. Perubahan organisasi tidak 

saja bersumber dari luar tetapi justru seringkali berasal dari 

dalam organisasi itu sendiri. Banyak tekanan yang 

mengharuskan organisasi mengadakan perubahan., 

misalnya, kelambanan dalam pengambilan keputusan dan 

kelambanan dalam komunikasi, memaksa organisasi 

mengadakan perubahan. Seringkali terjadi organisasi tidak 

mengambil keputusan atau terlambat mengambil 

keputusan, atau keputusan yang diambilnya tidak tepat. 

 Komunikasi yang tidak lancar, melangkahi 

pimpinannya, atau berkomunikasi tidak jelas, sering 

menimbulkan salah pengertian sehingga terjadi kesalahan 

dalam pengambilan keputusan. Dampak dari kesalahan 

dalam pengambilan keputusan bisa berkibat cukup fatal, 

diantaranya semangat kerja menurun, kemangkiran dan 

pergantian pegawai meningkat. Pada umumnya kesalahan 

dalam pengambilan keputusan lebih banyak disebabkan 

oleh manajemen yang tidak peka terhadap perkembangan 

situasi. Organisasi yang tidak dapat mengantisipasi 

perubahan atau yang tidak dapat menanggapi perubahan 
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ini dengan cepat, akan ketinggalan dan lambat-laun 

kelangsungan hidupnya akan terancam.  

Alvin Tofler  dalam bukunya future shock (Kejutan 

Masa Depan) membahas pengaruh perubahan atas 

masyarakat modern. Toffler yakin bahwa organisasi 

sekarang ini sedang mengalami perubahan yang luar biasa. 

Ia menamakannya transienc,e yakni laju perubahan yang cepat. 

Menurut  Toffler transience adalah kecepatan perubahan 

dalam kehidupan seseorang. Ada orang yang lambat sekali 

melakukan perubahan dirinya dibandingkan dengan orang 

lain.  

Orang dimasa lalu dan di masa sekarang 

mempunyai kehidupan dengan transience yang relatif 

rendah dibandingkan dengan orang di masa depan, yang 

mempunyai transience relatif tinggi. Barang, mode, tempat, 

orang, gagasan, dan struktur organisasi, semuanya pada 

waktu sekarang ini lebih cepat menjadi usang dari pada di 

masa yang lalu.  

Pimpinan sekarang ini mengalami banyak transience 

dan karena itu cenderung menjadi korban kejutan masa 

depan. Persoalannya sekarang adalah, bagaimana 

organisasi dapat menghindari kejutan masa depan. 

Organisasi harus berupaya mengetahui lebih dahulu dan 

harus mengantisipasi perubahan keadaan dengan 

mempersiapkan diri untuk menanggulanginya. Organisasi 
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harus waspada, harus membuka lebar-lebar mata dan 

telinga. Sebab perubahan sosial, politik, ekonomi, dan 

teknologi akan melanda organisasi, dan 

memporakporandakan  organisasi jika organisasi tidak 

mampu melihat dan menafsirkan dunia disekitar 

organisasi. 

 
B. Tahapan Pengambilan Keputusan 

 

Pada garis besarnya pengambilan keputusan dalam 

organisasi terdiri atas enam langkah, yakni  : 

1. Menetapkan sasaran 

2. Menentukan persoalan 

3. Mengembangkan alternatif 

4. Mengevaluasi alternatif 

5. Memilih satu alternatif 

6. Melaksanakan keputusan. 

 

1.  Menetapkan sasaran 

Organisasi perlu  menetapkan tujuan dan sasaran  

dalam setiap bidang, seperti dalam bidang produksi, 

pemasaran dan keuangan.  Tujuan dan sasaran ini 

diperlukan untuk mengukur keefektifan organisasi. Jika 

tujuan dan sasaran ini ditetapkan dengan jelas, pimpinan 
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dapat mengukur apakah hasil yang dicapainya sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 

2.  Menentukan persoalan 

Langkah kedua dalam pengambilan keputusan 

adalah menentukan persoalan.  Tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan langkah pertam merupakan dasar yang penting 

untuk menentukan persoalan. Jika prestasi kerja 

menyimpang dari sasaran, timbullah persoalan. Gawatnya 

persoalan ditentukan oleh besarnya perbedaan antara 

sasaran yang ditetapkan dan hasil yang benar-benar 

dicapai. 

Persoalan mungkin terletak dalam hasil yang 

dicapai terlalu rendah jika dibandingkan dengan sasaran, 

atau sasaran terlalu tinggi, sehingga tidak dapat dicapai. 

Jika ternyata sasaran sudah cukup realistis, tetapi hasilnya 

belum mencapai sasaran tersbut, fase berikutnya adalah 

mengembangkan beberapa alternatif untuk mengatasi 

kesulitan. Jika ternyata sasaran terlalu tinggi, sasaran harus 

direvisi sehingga dapat dicapai namun tetap menantang. 

3.  Mengembangkan alternatif  

Setelah organisasi menetapkan tujuan dan sasaran, 

serta menentukan persoalan, sekarnag organisasi siap 

untuk melakukan langkah ketiga, yakni mengembangkan 

alternatif pemecahan.  Artinya menyusun beberapa 

pemecahan yang mungkin, kemudian dipilih pemecahan 
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yang paling baik, pemecahan yang mungkin ini organisasi 

namakan hipengembangan organisasitesis. 

4.  Mengevaluasi alternatif 

Setelah pimpinan mengembangkan beberapa 

alternatif, langkah berikutnya adalah mengevaluasi semua 

alternatif. Dalam setiap pengembailan keputusan, pimpinan 

mempunyai tujuan memilih alternatif yang memberikan 

hasil yang paling besar keuntungannya  atau  hasil yang 

paling kecil kerugiannya. Pimpinan perlu mempunyai 

pedoman untuk mengadakan perbandingan. Hasil yang 

akan diperoleh dari tiap-tiap alternatif harus dibandingkan 

dengan sasaran yang ditetapkan pada langkah pertama. 

Namun seringkali pimpinan tidak selalu 

mengetahui dengan pasti hasil dari alternatif tersebut. 

Ketidaktahuan ini disebabkan oleh adanya tiga macam 

kemungkinan  yang akan dihadapi oleh para pengambil 

keputusan, yaitu: 

• Kepastian 

Pengambilan keputusan memiliki pengetahuan yang 

lengkap mengenai kemungkinan hasil dari tiap-tiap 

alternatif. 

• Risiko 

Pengambilan keputusan dapat memperkirakan 

kemungkinan berhasilnya tiap-tiap alternatif. 

 



7 

 

• Ketidakpastian   

Pengambil keputuan sama sekai tidak memiliki 

pengetahuan tentang kemungkinan berhasil atau 

tidaknya tiap-tiap alternatif. 

5.  Memilih satu alternatif 

Langkah ke lima dalam pengambilan keputusan 

adalah  memilih satu alternatif,  yakni alternatif yang paling 

mungkin dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

bahwa keputusan bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya satu 

cara untuk mencpai tujuan. Dalam langkah ini pimpinan 

memilih satu alternatif yang paling mungkin untuk 

memecahkan pesoalan.  

Dalam proses pengambilan keputusan, ada dua 

pedoman yang dapat digunakan seorang pengambil 

keputusan dalam menentukan pilihan, ialah:  

• Alternatif  yang dipilih harus dapat memecahkan 

persoalan dengan cara yang paling 

menguntungkan. Artinya keuntungan yang 

diperoleh dari alternatif ini harus memadai 

dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. 

Berapakah keuntungan diperoleh dengan 

pengeluran uang sebesar ini? 

• Pedoman yang kedua adalah alternatif yang 

dipilih harus dapat dilaksanakan secara efektif. 

Dengan perkataan lain, apakah alternatif yang 
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dipilih itu realistis atau idealistis? Kadang-kadang 

alternatif itu nampaknya layak diatas kertas, tetapi 

tidak dapat dilaksanakan (feasible but not workable). 

6. Melaksanakan keputusan 

Langkah ke enam dan terakhir dalam pengambilan 

keputusan adalah melaksanakan keputusan.  Pada tahapan 

ini seorang pengambil keputusan (decision maker) harus 

melaksanakan alternatif yang sudah dipilih secara efektif 

agar sasaran dapat tercapai. Sangat mungkin sekali sebuah 

keputusan yang ”baik” dihancurkan oleh pelaksanaan yang 

jelek. Jadi, pelaksanaan mungkin jauh lebih penting 

daripada memilih alternatif. Keputusan yang diambil akan 

selalu melibatkan orang, oleh sebab itu baik buruknya 

keputusan tergantung kepada orang yang 

melaksanakannya. Pada umumnya pelaksana keputusan 

tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas kesalahan atau 

kegagalan proses pengambilan keputusan, karena mereka 

hanya staf yang ditugasi untuk menjalankan sebuah 

instruksi. Pimpinan sebagai pengambil keputusan tidak bisa 

lepas tangan begitu saja dengan kegagalan stafnya dalam 

menjalankan keputusan.  

Tidak menutup kemungkinan dari segi teknis 

keputusan itu sudah baik, tetapi keputusan dapat 

dikacaukan oleh staf yang merasa tidak puas atau staf yang 

tidak profesonal dalam menjalankan keputusan tersebut. 
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Artinya menjadi hal penting bagi seorang pengambil 

keputusan untuk mempertimbangkan lagi proses 

pengambilan keputusan yang sudah dilakukannya, 

terutama menyangkut kemampuan staf yang akan 

ditugaskan untuk melaksanakan keputusan tersebut. 

Secara skematis, enam langkah pengambilan 

keputusan dapat dijelaskan dalam bentuk gambar berikut 

ini.  
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Situasi dan Kondisi yang Mendasari Pengambilan 
Keputusan 

 
Beberapa kondisi yang mendasari pengambilan keputusan, 
diantaranya: 
 
1. Terdapat kesenjangan (gap) antara sikon yang ada 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

2. Ada kepedulian pihak pengambil keputusan terhadap 

gap tersebut. 

3. Ada motivasi dari pengambil keputusan untuk 

menyelesaikan/mengurangi gap tersebut. 

4. Decision maker memiliki sumber daya (uang, karyawan, 

teknologi, dsb) yang memadai untuk menyelesaikan 

gap tersebut. 

 

Hampir semua pengambilan keputusan didasari 

oleh empat hal di atas, meskipun demikian tidak semua 

keputusan yang diambil selalu tepat dan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Situasi dan kondisi yang terjadi 

saat itu dan kemungkinan situasi dan kondisi yang 

terprediksi di masa datang menjadi salah satu faktor 

penentu tepat atau tidaknya suatu keputusan diambil.  

 

Kondisi Pengambilan Keputusan 

Sebagaimana organisasi ketahui para pengambil 

keputusan tidak selalu mengetahui dengan pasti akan hasil 
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keputusannya. Ada kalanya ia mengetahui sepenuhnya dan 

yakin benar akan hasil dari tiap-tiap alternatif (kondisi 

kepastian), tetapi kadang-kadang juga ia tidak mengetahui 

sama sekali tentang hasil keputusan yang diambilnya 

(kondisi ketidakpastian).  

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan keadaan yang 

paling sering terjadi ialah pengambilan keputusan dapat 

memperkirakan kemungkinan berhasilnya tiap-tiap 

alternatif, dan ia mengetahui bahwa keputusannya 

mengandung tingkat risiko tertentu, mungkin berhasil baik, 

tetapi mungkin juga gagal (kondisi risiko).  

Tiga kondisi yang mungkin ini adalah 

kepastian, ketidak pastian, dan risiko. 

1. Kondisi Pasti (certainty) 

Pengambil keputusan memiliki informasi 

lengkap mengenai persoalan yang dihadapi, memiliki 

alternatif solusi yang jelas, dan hasil yang akan dicapai 

melalui solusi tersebut dapat diperkirakan. 

Pengambilan keputusan yang masuk dalam kategori ini 

adalah keputusan rutin. Keputusan rutin adalah 

keputusan yang bersifat standar dan umum dari suatu 

persoalan yang solusinya sudah jelas dan pasti, contoh : 

Untuk usaha perBankan, mencetak brosur-brosur 

informasi produk, formulir transaksi perbankan, dll, jika 

persediaan sudah menipis. 



13 

 

2. Kondisi Berisiko (risk) 

Pengambil keputusan dapat mendefinisikan 

persoalan, menetapkan kemungkinan kejadian tertentu, 

mengidentifikasi alternatif solusi, mengambil keputusan 

dengan tingkat hasil yang sudah diperkirakan tetapi 

tetap masih memungkinkan diperolehnya hasil yang 

tidak diperkirakan. Pengambilan keputusan yang 

masuk dalam kategori ini adalah keputusan adaptif. 

Keputusan adaptif adalah keputusan yang dilakukan 

sebagai respon dari suatu persoalan yang relatif dapat 

diidentifikasi meskipun tidak umum di mana alternatif 

solusi dapat diidentifikasi meskipun hasilnya belum 

pasti. Contoh: GE Master Card dengan Krisdayanti 

show. Keberhasilan pengambilan keputusan ini sangat 

tergantung kepada probabilitas obyektif (kalkulasi 

matang) atau probabilitas subyektif (intuisi dan 

pengalaman). 

3. Kondisi Tidak Pasti (uncertainty) 

Pengambil keputusan tidak memiliki cukup 

informasi untuk memperoleh hasil yang diharapkan 

dari sejumlah alternatif solusi yang dilakukan. 

Pengambilan keputusan yang masuk dalam kategori ini 

adalah keputusan inovatif. Keputusan inovatif adalah 

keputusan yang didasarkan atas penemuan atau 

identifikasi dan diagnosa dari suatu persoalan yang 
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tidak umum dan meragukan, di mana alternatif solusi 

yang ditempuh bersifat unik, spesifik dan kreatif. 

Contoh : Untuk usaha perBankan, promosi yang 

dilakukan Bank Niaga, melalui kerjasama dengan 

produser film untuk memproduksi sebuah film (rumah 

ketujuh).  

Selanjutnya kondisi tersebut dapat dilukiskan 

dalam gambar berikut ini. 
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eksternal, ketajaman analisis dan intuisi adalah faktor-

faktor yang memungkinkan memperkecil resiko yang 

akan terjadi. 

 
Model-model Pengambilan Keputusan 

 
Ada 3 (tiga) model yang biasa digunakan decision 

maker dalam proses pengambilan keputusan, yaitu : 

1. Model Rasional (Rational Model) 

Proses pengambilan keputusan yang terdiri dari 

serangkaian tahapan yang harus dilakukan oleh para 

decision maker (tim) guna memperoleh hasil yang logis 

dan akurat (optimal). Tahapan pada proses 

pengambilan keputusan rasional adalah sebagai berikut: 

• Mendefinisikan dan mendiagnosa masalah, untuk 

hal ini diperlukan 3 hal, yaitu : kepekaan (selalu 

memantau lingkungan eksternal dan internal serta 

mendeteksi yang mungkin akan menimbulkan 

persoalan), interpretasi (menggali dan menentukan 

faktor yang paling mungkin akan menjadi 

persoalan) dan integrasi (mengkaitkan hasil 

interpretasi dengan tujuan yang ingin dicapai). 

• Menetapkan Tujuan-tujuan, yang lebih realistis 

untuk dicapai setelah mengidentifikasi persoalan 

yang mungkin muncul. 
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• Mencari Solusi-solusi Alternatif, melalui pencarian 

informasi tambahan, berfikir kreatif dan inovatif, 

dll untuk tetap dapat mencapai sasaran. 

• Mengevaluasi dan Membandingkan Solusi, untuk 

mencari solusi dengan pencapaian hasil yang 

paling optimal (efisien, efektif). 

• Memilih Solusi Terbaik, dengan 

mempertimbangkan antara pencapaian hasil 

optimal dengan semua sumber daya yang dimiliki. 

• Mengimplementasikan Solusi yang Dipilih, secara 

benar dan terarah. 

• Melakukan Tindak Lanjut dan Mengontrolnya, 

sehingga match antara solusi dan hasil yang 

diperoleh. 

2. Model Rasionalitas Terbatas (Bounded 

Rationality Model) 

Proses pengambilan keputusan yang 

memungkinkan para decision maker menempuh 

solusi yang berbeda meskipun persoalan yang 

dihadapi sama, mengingat setiap individu 

memiliki tingkat kemampuan dan personality yang 

berbeda. Tipe keputusan yang diambil 

diantaranya: 

• Menempuh solusi yang lebih mudah (dapat 

dicapai dan diterima, tidak kontroversial dan 
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aman) tidak berorientasi memperoleh hasil yang 

terbaik. 

• Menempuh solusi hanya dengan melakukan 

upaya secara terbatas (menggunakan waktu, 

energi dan upaya sesedikit mungkin). 

• Menempuh solusi hanya dengan memiliki 

informasi yang tidak memadai (hasil yang 

diperoleh selain tidak optimal juga tidak 

akurat). 

3. Model Politik (Political Model) 

Proses pengambilan keputusan yang bertujuan 

untuk memenuhi kepentingan kekuasaan tertentu 

(stakeholders), sehingga keputusan yang diambil 

sangat sarat dengan intervensi. Semua proses 

pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi 

persoalan, menentukan sasaran, memilih solusi 

alternatif dan memutuskan tindakan solusi sangat 

tergantung dari pihak pemilik kekuasaan tersebut.  

 

Tujuan dan Pengambilan Keputusan 

 
1. Tujuan (Goals) 

Tujuan merupakan hasil atau spesifik output yang 

ingin dicapai, yang memberi arah kemana 

keputusan atau tindakan harus difokuskan. Tujuan 
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yang baik dapat didefinisikan secara kualitatif dan 

kuantitatif, menetapkan rentang waktu 

mencapainya (jangka pendek, menegah, panjang), 

bersifat umum dan spesifik. 

 

2. Manfaat Menetapkan Tujuan (Benefits Of Goals) 

a. Perencanaan dapat dilakukan dengan lebih 

terarah. 

b. Upaya dan tindakan menjadi lebih terfokus. 

c. Menstimulasi peningkatan kinerja. 

d. Membantu proses evaluasi dan mengontrol 

kinerja. 

 

3. Jenis Tujuan (Types Of Goals) 

a. Tujuan Umum, bersifat luas, kualitatif dan 

biasanya berjangka panjang. Contoh : Menjadi 

Market Leader pada Industri Perbankan di 

Indonesia. 

b. Tujuan Operasional, bersifat spesifik, kuantitatif 

dengan penentuan jangka waktu tertentu. 

Contoh : Meningkatkan  pangsa pasar 

perBankan nasional sebesar 20% untuk kurun 

waktu 2 tahun. 

 

 



19 

 

4. Hirarki Tujuan (Hierarchy Of Goals) 

Membangun bentuk hubungan formal dari tujuan 

yang ditetapkan, melalui tingkatan (level) yang ada 

dalam organisasi mulai dari yang terendah sampai 

tertinggi. 

 

5. Penetapan Tujuan dan Peran Stakeholders 

Penetapan tujuan yang realistis adalah dengan 

mempertimbangkan keberadaan para stakeholders 

(eksternal maupun internal). Mereka berpotensi 

menciptakan kebutuhan, persoalan, kendala, serta 

pilihan alternatif solusi. Oleh sebab itu 

mengidentifikasi dan melakukan analisis secara 

kontinyu terhadap para stakeholders secara 

langsung atau tidak langsung merupakan hal 

penting yang harus dilakukan para decision maker 

dalam proses pengambilan keputusan. 

 

 

Alat Bantu Pengambilan Keputusan  

(Decision Making Aids) 

 

Berbagai dukungan kualitatif dan kuantitatif, umum 

dan teknis yang dapat dipakai guna memperoleh 

keputusan yang optimal. Alat bantu yang digunakan 
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tentu berbeda, tergantung dari karakteristik/tipe 

keputusan yang akan diambil. Beberapa alat bantu 

yang biasa dipakai, diantaranya: 

 

A. Untuk Keputusan Rutin, biasanya digunakan : 

1. Standar Prosedur Operasional (SOP) yang 

sudah terdefinisi secara sistematis (dilengkapi 

dengan petunjuk terhadap hal-hal yang 

diperlukan). 

2. Intelegensi Tiruan (sistem pemrograman 

komputer) yang bekerja secara otomatis sesuai 

dengan sistem yang dibangun. 

 

B. Untuk Keputusan Adaptif, biasanya digunakan : 

1. Analisis Titik Impas (BEP), menetapkan ‘titik’ di 

mana total penjualan sama dengan total biaya 

produksi. Ada 7 variabel yang digunakan, yaitu 

: Biaya tetap, Biaya variabel, Total biaya, Total 

penerimaan, Laba, Rugi dan Titik impas. 

2. Keluaran Matriks, sebuah tabel terstruktur yang 

menempatkan simbol-simbol pada kolom dan 

barisnya masing-masing untuk mengidentifikasi 

peluang sifat alami, probabilitas dan hasil yang 

semuanya dikaitkan dengan strategi-strategi 

alternatif. Ada 4 variabel yang digunakan 
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dimana masing-masing menggunakan simbol 

huruf tertentu, yaitu : Strategi (S1, S2, dst), Sifat 

alami (N1, N2, dst), Probabilitas (P1, P2, dst), 

Output (O11 sd Onm). 

 

C. Untuk Keputusan Inovatif, biasanya digunakan : 

1. Model Pohon Keputusan, memecah suatu 

persoalan menjadi mata rantai persoalan-

persoalan lebih kecil dengan solusi-solusi  yang 

lebih  terstruktur dan logis untuk mencapai 

solusi utama. Terdapat 4 variabel dasar yang 

digunakan : 

• Rangka Pohon (menggambarkan secara 

grafis identifikasi strategi-strategi, 

kemungkinan output dari setiap strategi dan 

sifat alami yang dihadapi). 

• Probabilitas (estimasi besarnya peluang dari 

berbagai output yang diharapkan). 

• Nilai Kondisional/Biaya (yang 

terkait/diperlukan untuk setiap output). 

• Nilai Harapan (yang ingin diperoleh 

sehubungan dengan biaya yang 

dikeluarkan). 
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2. Model Kreatifitas Osborn, proses pemecahan 

masalah yang terdiri dari 4 tahap, yaitu :  

• Pencarian Fakta (penetapan dan 

pengumpulan persoalan serta menganalisis 

data-data yang penting). 

• Penemuan Ide (ditumbuhkan ide awal, 

dimodifikasi, diarahkan dan dikembangkan 

menjadi ide yang layak). 

• Penetapan Solusi (identifikasi dan 

mengevaluasi serangkaian tindakan yang 

masih dipertimbangkan). 

• Penggunaan (implementasi). 

 

Pengambilan Keputusan Berdimensi Etis Dan 

Tanggung Jawab Sosial 

 

Etika 
Etika merupakan implementasi nilai-nilai moral 

dalam kehidupan manusia, yang berkaitan dengan 

kebaikan dan keburukan. Etika tidak berbicara benar atau 

salah, tetapi hal yang baik dan tidak baik. Implementasi 

etika dalam kehidupan bermasyarakat bisa berupa : Norma 

sopan santun, Norma hukum atau Norma moral. 
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Tingkatan Etika 

Dalam kehidupan bermasyarakat, implementasi etika 

dimulai dari level tertinggi yaitu : Level sosial masyarakat, 

Level penegakan hukum, Level organisasi kemudian Level 

individu. 

 

Individual Level 

Terdapat 6 tingkatan perkembangan moral (Kohlberg) 

mulai dari terendah sampai tertinggi, yaitu: Punishment, 

Instrumental, Interpersonal, Law & Oder, Social Contract dan 

Universal Principles.       

 

Model Etika Dalam Pengambilan Keputusan 

Ada 3 model etika yang berperan dalam proses 

pengambilan keputusan, yaitu : Utilitarian, Moral rights 

dan Justice. 

  

Tanggung Jawab Sosial 

Berbagai bentuk tindakan positif suatu organisasi 

terhadap lingkungannya sebagai konsekuensi dari 

kegiatan/operasional produktif organisasi tersebut. Ada 3 

pendapat tentang bentuk tanggung jawab sosial yang bisa 

dilakukan suatu organisasi, yaitu: Traditional, Stakeholder dan 

Affirmative. 
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Mempertimbangkan faktor etika dan tanggung 

jawab sosial bagi setiap pengambilan keputusan tidak saja 

merupakan tindakan bijak, tetapi lebih merupakan tindakan 

yang berorientasi pada sustainable development bagi 

semua stakeholders.  

 

C. Probabilitas dalam Pengambilan 
Keputusan 

 
Probabilitas adalah tingkat kemungkinan yang 

dinyatakan dalam angka. Misalnya, jika organisasi 

melempar mata uang ke atas dan membiarkan jatuh di 

lantai, manakah yang akan menghadap ke atas, gambar 

atau angka? Organisasi tidak dapat menjawabnya dengan 

pasti, tetapi organisasi tahu kemungkinan menunjukkan 

gambar adalah 50 persen atau 0.5 dan kemungkinan 

menunjukkan angka juga 50 persen atau 0.5. Ini merupakan 

informasi yang tersedia mengenai hasilnya. Persentasi atau 

angka yang menunjukkan besarnya kemungkinan itu 

organisasi namakan probabilitas.  

 

Aspek-aspek Penting dalam Probabilitas 

Ada beberapa hal penting yang biasanya muncul dalam 

sebuah probabilitas, di mana hal ini akan menjadi salah satu 

acuan bagi para pengambil keputusan, sehingga keputusan 
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yang diambil menjadi jauh lebih akurat dan komprehensif. 

Pada umumnya ada dua probabilitas yang sering dipakai 

oleh para pegambil keputusan, yaitu:  

 

Probabilitas Obyektif 

Probabilitas obyektif adalah kemungkinan yang 

didasarkan pada pengalaman masa lalu. Misalnya, menurut 

lapengembangan organisasiran produksi, produk yang 

dihasilkan oleh pegawai pada jam kerja biasa, ada yang 

ditolak karena tidak memenuhi syarat tetapi jumlah produk 

yang ditolak itu masih akseptabel. Apabila pegawai bekerja 

lembur, maka dalam jam lembur jumlah produk yang 

ditolak itu 50 persen lebih banyak daripada jam kerja biasa. 

Dengan melihat lapengembangan organisasiran masa lalu 

ini, organisasi dapat menentukan probabilitas hasil 

pekerjaan mereka. 

 

Probabilitas Subyektif 

Probablilitas subyektif seringkali dilakukan orang 

atas dasar perasaan, firasat, praduga, intuisi atau bisikan 

hati. Probabilitas subyektif sering berbeda-beda. Seorang 

pimpinan mungkin berkeyakinan bahwa strategi tertentu 

mempunyai kemungkinan berhasil 70 persen, sedangkan 

pimpinan lain hanya memberikan kemungkinan berhasil 

sebesar 10 persen. 
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Sehubungan dengan ini perlu Organisasi ketahui 

bahwa ada beberrapa pimpinan yang berani memikul risiko 

yang besar tetapi ada pula pimpinan yang enggan 

menanggung risiko. Namun demikian, apabila risiko ini 

menyangkut jumlah yang uang banyak, kesediaan orang 

menanggung risiko berkurang. 

Hanya sedikit pimpinan berani mempertaruhkan 

perushaannya dengan mengambil keputusan yang 

probabilitas berhasilnya kecil sekali. Probabilitas berhasil 

yang kecil berarti risiko yang besar. Pada umumnya orang 

menginginkan kepastian yang cukup tinggi, agar risikonya 

sekecil mungkin. 

Setelah semua alternatif dievaluasi, pimpinan 

menghitung kemungkinan berhasilnya tiap-tiap alternatif. 

Dalam perhitungan ini digunakan beberapa istilah penting: 

• Nilai kondisional, yakni jumlah uang yang akan 

diterima organisasi, jika strategi itu berhasil baik 

(laba yang diharapkan). 

• Probabilitas keberhasilan, yakni angka yang 

menunjukkan besarnya kemungkinan keberhasilan 

strategi tertentu. 

• Nilai yang diharapkan, yakni hasil bersih yang akan 

diterima organisasi, stelah nilai kondisional 

dikalikan dengan probabilitas keberhasilan. 
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BAB 2 

PROSES KOMUNIKASI  
DALAM ORGANISASI 

 
 
 
 

 
Dalam organisasi, setiap orang melakukan 

komunikasi, baik pimpinan lini pertama, pimpinan 

menengah, maupun pimpinan puncak. Bahkan menurut 

penelitian sebagian terbesar dari kegiatan pimpinan terdiri 

atas komunikasi. 

Untuk menjalankan fungsi perencanaan dan 

pengendalian, orang harus banyak berkomunikasi. Begitu 

pula untuk memecahkan persoalan, mengambil keputusan, 

menyusun pengembangan organisasila organisasi dan 

mengembangkan organisasi, orang perlu banyak 

berkomunikasi, baik dengan pimpinan, teman sejawat 

ataupun dengan staf. 
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A. Pengertian dan Proses Komunikasi 

Proses penyampaian pesan dari pengirim kepada 

penerima. Pada umumnya komunikasi itu terjadi antar 

orang (interpersonal), misalnya antara seorang pimpinan dan 

staf atau antar rekan kerja. 

Komunikasi juga terkadang bersifat keorganisasian 

dan menyangkut tiga atau empat jenjang dalam hirarki, 

misalnya manajemen puncak menyampaikan kebijakan 

organisasi kepada semua jenjang organisasi, melewati 

pimpinan, supervisor, dan foreman atau mandor. 

Baik komunikasi bersifat interpersonal ataupun 

keorganisasian, proses komunikasi yang terkadi pada 

umumnya sama saja, yakni : 

• Ada seorang pengirim yang menyampaikan pesan 

dalam bentuk tertentu (tertulis, lisan), memilih suatu 

metode penyampaian (memo, telepengembangan 

organisasin) dan mengirimkannya kepada penerima. 

• Ada seorang penerima yang menerima pesan itu, 

menafsirkannya dan mengambil tindakan yang 

sesuai. 

 

Hambatan Komunikasi 

Berkomunikasi tampaknya merupakan satu hal 

yang mudah karena merupakan kegiatan organisasi sehari-
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hari, tetapi faktanya seringkali organisasi temui pesan 

(message) yang dimaksudkan oleh pengirim dan pesan yang 

diterima oleh penerima sering kali jauh berbeda. Ada 

sesuatu yang menghalangi atau menggangu pesan yang 

dimaksud sampai kepada penerima. 

Apabila pesan yang diterima sama dengan pesan 

yang disampaikan oleh pengirim maka komunikasi tersebut 

disebut efektif, artinya mencapai tujuan. Tetapi sering kali 

timbul salah pengertian diantara pengirim pesan dan 

penerima pesan. Inilah yang disebut dengan ”terjadi 

hambatan komunikasi”.  

”Mengapa pesan yang diterima terkadang dapat 

berbeda dari pesan yang dikirim?, Mengapa dapat timbul 

salah pengertian antara pengirim pesan dan penerimanya?, 

Mengapa komunikasi kadang-kadang dapat macet ?” 

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu menyangkut 

masalah hambatan komunikasi. Penyelesaiannya hanya 

dapat dilakukan dengan mengetahui faktor-faktor yang 

menghambat komunikasi yang efektif, sehingga pengirim 

dan penerima dapat berusaha mengurangi hambatan 

tersebut. Organisasi sering menemukan ada banyak 

kesenjangan yang dapat menghambat komunikasi yang 

efektif, antara lain: 

1) Perbedaan latar belakang 

2) Kesimpulan yang tidak sesuai 
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3) Masalah bahasa 

4) Tekanan waktu 

5) Kebanyakan informasi. 

 

1) Perbedaan Latar Belakang 

Pendidikan, lingkungan hidupnya, kehidupan 

rumah tangga, dan pengalaman tidak ada yang persis sama 

diantara organisasi semuanya. Perbedaan ini biasanya 

dinamakan pebedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang 

ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi. Persepsi adalah 

pikiran orang mengenai kenyataan yang terdapat di 

lingkungannya. Walaupun seringkali persepsi diartikan 

sebagai ”melihat” sesuatu, namun persepsi organisasi 

lakukan dengan semua indera organisasi.  

Persepsi didasarkan pada pendidikan dan 

pengalaman seseorang. Karena tidak ada dua orang 

diantara organisasi semua mempunyai kehidupan yang 

sama, maka sering organisasi mempunyai pengembangan 

organisasirganisasingan yang berbeda, atau memberi arti 

yang berbeda kepada situasi yang sama. Perbedaan persepsi 

inilah yang sering menggangu komunikasi. Pesan yang 

disampaikan oleh pengirim menjadi berbeda dari pesan 

yang diterima oleh penerima. 
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2) Kesimpulan yang tidak sesuai 

Kesimpulan adalah asumsi yang dibuat oleh 

penerima pesan. Kadang-kadang asumsi itu tepat, tetapi 

kadang-kadang juga penerima menarik kesimpulan yang 

tidak cocok dengan maksud pengirim pesan. 

 

3) Masalah bahasa 

Pada umumnya pesan sering disampaikan dengan 

menggunakan bahasa. Sebenarnya organisasi tidak dapat 

menyampaikan pengertian. Organisasi hanya dapat  

menyampaikan informasi dalam bentuk kata-kata. 

Sayangnya kata-kata yang sama mungkin mempunyai arti 

yang berlainan bagi orang yang berbeda-beda. Pengertian 

itu terdapat dalam diri penerima dan buka dalam kata-kata. 

Pada umumnya banyak kata-kata mempunyai arti 

yang berbeda-beda, sehingga komunikasi sering kali 

mengalami kemacetan, contohnya apabila orang 

menggunakan istilah teknis yang sangat ilmiah, seperti : 

• Perangsang (stimulus) 

• Umpan balik (feedback) 

• Titik impas (break-even pengembangan organisasiint) 

• Laba investasi (return on investment) 
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4) Tekanan waktu 

Tekanan waktu merupakan hambatan penting bagi 

komunikasi. Seringkali pimpinan kekurangan waktu untuk 

berkomunikasi dengan stafnya. Ini dapat menyebabkan staf 

mengambil jalan pintas yang melanggar saluran 

komunikasi formal. 

 

5) Kelebihan Informasi 

Dengan kemajuan yang pesat dalam bidang 

teknologi komunikasi, organisasi tidak lagi menghadapi 

kesulitan dalam pengumpulan informasi. Bahkan 

sebenarnya abad ini sering dinamakan orang sebagai ”Abad 

Informasi”. Sebaliknya pimpinan sering merasa kewalahan 

karena meluapnya informasi dan data. Akibatnya, 

pimpinan tidak dapat menanggapi semua informasi yang 

tersedia baginya. Untuk mengatasi hal ini, pimpinan 

terpaksa ”menyaring” sebagian besar informasi, sehingga 

banyak informasi yang dianggap tidak relevan dan perlu 

disisihkan. 

 

B. Komunikasi Efektif 
 

Mengingat begitu banyaknya permasalahan 

organisasi yang disebabkan oleh hambatan komunikasi , hal 

ini mendorong perlunya dikembangkan beberapa prinsip 
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komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan 

setiap anggota organisasi dalam berkomunikasi khususnya 

kepada pimpinan dalam menyampaikan pesan kepada 

stafnya.  

 

Teknik Komunikasi Timbal Balik 

Ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan 

komunikasi, khususnya komunikasi antar pimpinan dengan 

staf, salah satunya adalah melalui teknik komunikasi 

timbal-balik. Dalam proses komunikasi timbal-balik, 

pimpinan membolehkan dan menganjurkan agar staf tidak 

mengerti maksud pesan pimpinan, ia harus merasa bebas 

untuk bertanya dan minta penjelasan lebih lanjut. 

Sebaliknya pimpinan harus berusaha membiasakan diri 

menjadi pendengar yang baik.  

Banyak pimpinan yang lebih senang memberi 

perintah dan tidak bersedia ditanya. Komunikasi semacam 

ini organisasi namakan Komunikasi satu arah. Dari banyak 

penelitian terbukti bahwa komunikasi satu arah kurang 

efektif jika dibandingkan dengan komunikasi timbal-balik. 
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Beberapa ciri khas dari komunikator timbal-balik, 

diantaranya: 

1) Ia mendengarkan stafnya, jika staf sedang berbicara 

dengannya. Ia membiarkan stafnya santai. Ia juga 

menunjukkan minat dan perhatian mengenai apa 

yang dibicarakan. 

2) Ia berupaya menempatkan diri ke dalam diri staf; ia 

bersimpati kepadanya. 

3) Ia berusaha tidak marah kepada staf, sebab 

kemarahan akan menimbulkan rasa takut staf. Di 

kemudian hari, staf tidak akan berani lagi 

mengemukakan pendapatnya. 

4) Ia mengajukan pertanyaan untuk mendorong staf 

mengemukakan pendapatnya, dan menunjukkan 

bahwa ia mendengarkan staf. 

5) Ia menjalankan kebijakan pintu terbuka, sehingga staf 

merasa bebas untuk datang mengunjunginya, 

apabila mereka mempunyai persoalan.  

 

Prinsip Komunikasi Efektif 

Komunikasi timbal balik akan jauh lebih efektif, jika 

dalam berkomunikasi organisasi juga turut mengikuti 

prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Berikut ini ada 

empat prinsip komunikasi efektif dalam organisasi yang 
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sudah diterima baik secara luas, khususnya untuk 

berkomunikasi antara pimpinan dan staf. 

1. Prinsip Komunikasi terbuka 

  Prinsip ini menyatakan bahwa pegawai akan 

mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan, 

apabila ia diberi tahu tentang apa yang harus dilakukannya. 

Staf yang diberi tahu tentang apa yang harus dikerjakan 

dan mengapa hal itu harus dikerjakannya, akan mencapai 

hasil yang lebih baik daripada jika staf dibiarkan dalam 

kegelapan. Komunikasi yang terbuka menimbulkan 

motivasi yang pengembangan organisasisitif. 

2. Prinsip kejelasan 

  Pesan harus jelas, hal ini berarti bahwa pesan harus 

dirumuskan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh 

penerimanya. Dalam menjalankan prinsip ini terkadang 

sebaiknya menggunakan komunikasi lisan, dan terkadang 

juga menggunakan gabungan dari kedua-duanya. Namun 

demikian, prinsipnya pesan tetap harus jelas. 

3. Prinsip pesan yang ringkas 

  Jika mungkin, pesan harus ringkas, singkat, dan 

tepat mengenai sasaran. Pesan yang singkat mudah 

diperhatikan daripada pesan yang panjang lebar. 

Perhatikanlah iklan yang setiap hari Organisasi baca, 

semuanya singkat dan padat isinya. Orang cenderung 
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mendengarkan pesan yang ringkas, dan segan 

mendengarkan pesan yang panjang. 

4. Prinsip memanfaatkan organisasi informal 

Dalam menyampaikan informasi, pimpinan bisa 

menggunakan organisasi informal untuk melengkapi 

saluran komunikasi formal. Tentu saja, sedapat mungkin, 

pimpinan harus menempuh saluran organisasi formal. 

Tetapi jika kelihatannya lebih efisien untuk menggunakan 

organisasi informal, pimpinan harus menggunakan juga  

sebagai pelengkap.  
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BAB 3 

PERUBAHAN ORGANISASI 
  

 
 
 
 

A. Pengaruh Lingkungan terhadap 
Perubahan Organisasi 

 

ampir semua organisasi tidak dapat 

menghindarkan diri dari pengaruh 

lingkungannya baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Organisasi-

organisasi pada fase teori moderen 

memiliki keterkarkaitan yang sangat besar dibandingkan 

oganisasi pada fase teori tradisional. Organisasi saat ini 

harus respengembangan organisasinsif, aspiratif dan 

memahami lingkungan. Sehingga perubahan organisasi 

sesungguhnya adalah suatu yang bersifat rutin terjadi pada 

sebuah organisasi dengan karakteristik perubahannya bisa 

sama bisa berbeda.   

Terkait dengan perubahan lingkugan yang dinamis, 

secara garis besar lingkungan hidup organisasi mencakup 

dua bidang yakni, yakni; 

H 
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Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial adalah lingkungan yang 

mempengaruhi persepsi, sistem nilai dan kebutuhan 

seluruh anggota di mana organisasi itu berada. Lingkungan 

sosial tersebut mencakup norma, nilai kebudayaan dan 

kompengembangan organisasinen-kompengembangan 

organisasinen lain di dalam susunannya. Lingkungan sosial 

pada umumnya akan mempengaruhi gaya hidup anggota 

organisasi, mempengaruhi tindakan dan pikirannya. 

 

Lingkungan Teknologi  

Lingkungan teknologi adalah lingkungan yang 

mempengaruhi sifat tugas maupun cara kerja anggota 

organisasi serta persoalan yang dihadapinya. Persoalan itu 

mencakup penyebaran, perubahan dan susunan 

pengetahuan, serta cara penanganan informasi yang 

penting bagi kelangsungan hidup organisasi. Seterusnya 

faktor-faktor itu akan menentukan jenis pekerjaan yang 

harus dilakukan dan cara anggota organisasi menyelesaikan 

pekerjaannya. 
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B. Pengaruh Lingkungan pada  Fase Tradisional 

Pada umumnya lingkungan sosial dan teknologi  

berpengaruh signifikan terhadap struktur organisasi. 

Menurut fase tradisional, organisasi adalah sebuah sistem 

yang tertutup (closed-system), artinya suatu sistem yang 

berdiri sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan.  Tujuan utama dari fase tradisional adalah 

menyusun organisasi yang paling efisien, dan mencari 

pedomannya. Mereka berhasil menemukan lima prinsip 

yang dapat digunakan untuk menyusun organisasi yang 

efisien. Menurut fase tradisional, lingkungan di 

seorganisasir organisasi itu dapat diramalkan dengan 

cukup pasti, dan bahwa ketidak-pastian yang terdapat 

dalam organisasi itu sendiri dapat dihilangkan dengan 

mengadakan perencanaan dan pengendalian yang tepat. 

Pada saat sekarang ini sebagian terbesar dari 

organisasi masih berada dalam fase tradisional yang 

berkembang sejak ratusan tahun yang lalu hingga memberi 

ciri khas kepada masyarakat organisasi serta organisasi 

yang hidup di dalamnya. Bagaimana pengaruh dan 

seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap struktur 

sebuah organisasi sangat tergantung pada fase organisasi 

tersebut. Pengaruh lingkungan teknologis dan sosial pada 

struktur organisasi fase tradisional dapat terlihat jelas pada 

gambar di bawah ini: 
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Gambar 3. 
Pengaruh Lingkungan Terhadap 

Struktur Organisasi pada Fase Tradisional 
 

Ket : 

Gambar di atas menjelaskan bagaimana lingkungan 

teknologis dan sosial mempengaruhi struktur organisasi 

lewat pekerjaan dan gaya hidup seseorang. 

• Lingkungan teknologis dan lingkungan sosial saling 

mempengaruhi. 

• Lingkungan teknologis menentukan tugas yang 

akan dilakukan orang. 

• Lingkungan sosial mempengaruhi gaya hidup 

orang. 

• pekerjaan dan gaya hidup orang secara bersama-

sama mempengaruhi struktur organisasi. 

Lingkungan 
Teknologis 

Lingkungan 
Sosial 

Tugas  
Pekerjaan 

Gaya Hidup 
Orang 

Struktur 
Organisasi

isi 
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Lingkungan Teknologis 

Lingkungan teknologis dalam fase tradisional ini 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

• Teknologi bersifat relatif stabil, artinya tidak terlalu 

cepat berubah; 

• Peringkatnya masih sederhana; 

• Dasar pengetahuan yang diperlukan terbatas. 

Lingkungan teknologis mempengaruhi tugas dan 

pekerjaan yang dilakukan di organisasi masih sederhana. 

Ciri-ciri pekerjaan ini adalah: 

• Pekerjaan bersifat rutin, artinya pekerjaan yang 

sama dilakukan terus menerus, berulang-ulang; 

• Pekerjaan mempunyai struktur tertentu; 

• Pekerjaan bertingkat sederhana; 

• Pekerjaan manusia mirip dengan pekerjaan mesin; 

• Sasaran yang harus dicapai mudah dirumuskan 

secara jelas. 

 
Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial pada fase tradisional memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 
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• Kesadaran orang terhadap dunia di seorganisasirnya 

masih rendah. 

• Orang berorientasi pada pekerjaan, artinya 

pekerjaan dipandang lebih penting dari pada orang 

yang melakukannya. 

• Orang bersifat tunduk dan patuh terhadap 

pimpinan. 

Lingkungan sosial ini selanjutnya mempengaruhi 

gaya hidup orang, yakni tindakan dan pikirannya. Dalam 

fase tradisional ini gaya hidup orang cenderung untuk 

bersifat formalistis. Gaya hidup formalistis mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut: 

• Orang mengakui wewenang dari pimpinannya.  

• Orang tunduk kepada peraturan. 

• Orang setia kepada organisasi. 

• Orang mengharapkan bimbingan dari pimpinan. 

• Orang tidak mau menyimpang dari perintah 

pimpinan. 

Dalam fase tradisional struktur organisasi 

cenderung bersifat birokratis, yang mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: 

• Kekuasaan dan wewenang terletak dipuncak 

organisasi. 

• Komunikasi bersifat tertutup. 
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• Spesialisasi berdasarkan fungsi. 

• Kaitan antara staf dan pimpinan dirumuskan 

dengan jelas. 

• Dalam organisasi berlaku dengan ketat sistem 

peraturan dan prosedur. 

Tabel 1. 
Pengaruh Lingkungan Teknologis dan Sosial Terhadap 

Struktur Organisasi Fase Tradisional  
 

Lingkungan 
Teknologis 

Lingkungan 
Sosial 

• Stabil 

• Sederhana  

• Dasar pengetahuan 
terbatas 

 

• Kesadaran rendah terhadap 

• peristiwa diseorganisasirnya 

• Berorientasi pada pekerjaan 

• Bersikap patuh 
 

Pekerjaan Gaya Hidup 
 

• Rutin 

• Mempunyai struktur 

• Sederhana 

• Seperti mesin 

• Sasaran jelas 
 

• Menerima atau mengakui 
kekuasaan 

• Setia  

• Patuh 

• Pendidikan sedang 

Struktur Organisasi yang Birokrasi 

• Kekuasaan di puncak organisasi 

• Komunikasi tertutup 

• Spesialisasi Fungsional 

• Kaitan antara staf dan pimpinan jelas 

• Sistem peraturan dan prosedur yang berjalan ketat 
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C. Pengaruh Lingkungan pada Fase Baru yang 
sedang Berkembang 

 
Teknologi berkembang sangat pesat, karena 

bertambah majunya pengetahuan sehingga pekerjaan 

semakin lama semakin bertambah rumit. Keadaan 

lingkungan teknologis yang berubah dengan cepat ini 

mempengaruhi pekerjaan. Pekerjaan menjadi sangat teknis 

dan memerlukan pengetahuan khusus, selain itu 

diperlukan kerjasama yang lebih erat di antara para 

pegawai. 

Perubahan pada lingkungan sosial terjadi pada 

perubahan gaya hidup orang yang formalistis berubah 

menjasi sosiosentris, artinya perhatian lebih ditujukan 

kepada kepentingan bersama. Kerjasama antar anggota 

organisasi menjadi semakin erat. Selain gaya hidup yang 

sosiosentris, muncul juga dalam fase ini gaya hidup yang 

personalistis. Orang ingin supaya keterampilan dan keahlian 

mereka dimanfaatkan/diakui sepenuhnya.  

Orang ingin mencapai realisasi diri, artinya ingin 

mencapai puncak prestasi. Orang cenderung menolak 

kekuasaan pimpinannya, peraturan dan kebijakan 

organisasi. Cara memerintah yang autokratis tidak dapat 

diterima. Dan orang lebih menyenangi kebebasan 

mengerjakan sesuatu yang menurut pendapatnya baik bagi 

dirinya.  
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Dalam fase baru yang sedang berkembang ini, 

pekerjaan yang bertambah rumit dan memerlukan 

pengetahuan khusus dan gaya hidup orang yang 

sosiosentris dan personalistis, memaksa struktur organisasi 

yang birokratis lambat-laun berubah menjadi struktur 

organisasi yang organis, yang mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Struktur organisasi bersifat luwes. Tugas dan 

pekerjaan terus-menerus ditentukan ulang dan 

didesain ulang sebagai hasil dari interaksi antar 

berbagai macam kelompengembangan organisasik 

dan orang. 

2. Struktur organis membantu berkembangnya sistem 

kegiatan, komunikasi, wewenang dan pengambilan 

keputusan yang khas. 

a. Interaksi dalam organisasi semacam itu 

terdiri atas informasi dan nasihat, dan 

bukannya instruksi dan perintah 

b. Komunikasi bersifat terbuka 

c. Wewenang lebih berdasarkan keahlian 

daripada peranan yang ditunjuk 

d. Keputusan diambil secara partisipatif, 

artinya staf diikut sertakan dalam 

pengambilan keputusan 
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3. Kesetiaan terhadap organisasi tidak terlalu dituntut, 

dan muncullah keterikatan berdasar kesadaran di 

antara para anggota organisasi 

Tabel 2. 

Pengaruh Lingkungan Teknologis dan Sosial 
terhadap Struktur Organisasi dalam Fase Baru 

yang Sedang Berkembang 
 

Lingkungan 
Teknologis 

Lingkungan 
Sosial 

• Perubahan cepat 

• Rumit 

• Perluasan dasar 

• Pengetahuan cepat 
 

• Kesadaran tinggi  
akan didunia di 
seorganisasirnya 

• Revolusioner 

• Persoalan sosial rumit 

• Kemakmuran bertambah 
 

Pekerjaan Gaya Hidup Orang 
 

• Rumit 

• Sangat kritis 

• Pengetahuan khusus 

• Integratif 

• Berpendidikan tinggi 

• Realisasi diri 

• Kerjasama 

• Menolak kekuasaan 

• Menentang 
 

Struktur Organisasi yang Organis 

• Fungsi dan peranan terus-menerus ditentukan kembali 

• Kepemimpinan partisipatif 

• Hubungan kerjasama 

• Komunikasi terbuka 

• Kebijakan dan praktek pengekangan berkurang 

• Struktur keorganisasian bersifat sementara 
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BAB 4 

MANAJEMEN  
PERUBAHAN ORGANISASI 

 
 

 
 
 
A. Perubahan reaktif dan antisipatif 

 
 

erubahan pasti terjadi dimana-mana, organisasi 

tidak dapat mengelaknya. Organisasi harus pandai 

menyesuaikan diri dengan perubahan, apakah itu 

perubahan pengembangan organisasilitik, perubahan pasar, 

selera, mode, kesenangan konsumen, perubahan teknologi, 

pemakaian komputer dan alat elektronika lainnya dan 

sebagainya. 

Organisasi perlu menciptakan “cara” yang 

antisipatif menghadapi perubahan tersebut, dan bukan cara 

yang reaktif. Artinya organisasi harus pandai melihat jauh 

kedepan, meramalkan kejadian yang akan datang, dan 

cepat-cepat mengambil tindakan yang perlu sekarang ini 

sebelum peristiwa itu terjadi. 

Jangan sampai perubahan itu mengejutkan dan 

organisasi baru mengadakan reaksi terhadap perubahan 

P
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tersebut. Jika tindakan Organisasi bersifat reaktif, berarti 

Organisasi telah ketinggalan jauh dari mereka yang 

bertindak secara anti-sipatif. Pada umumnya penyesuaian 

organisasi terhadap keadaan yang berubah-ubah dapat 

dilakukan dengan mengadakan perubahan yang bersifat 

reaktif  (tidak berencana) dan antisipatif  (berencana). 

Perubahan Reaktif 

Menanggapi perubahan setelah perubahan itu 

terjadi, di mana biasanya tindakan yang dilakukan serta 

merta, tergesa-gesa, dan tidak direncanakan sebelumnya. 

Hal ini biasanya terjadi karena organisasi menganggap 

bahwa lingkungan organisasi cenderung bersifat statis, 

sehingga tidak berusaha respengembangan organisasinsif 

dan mengabaikan. Pada umumnya tindakan yang tergesa-

gesa akan berdampak buruk dalam proses pengambilan 

keputusan, karena kurangnya informasi yang dimiliki. 

Kualitas keputusan cenderung tidak akurat dan sering akan 

menimbulkan masalah baru.  

Perubahan Antisipatif 

Sebaliknya organisasi dapat mengadakan perubahan 

untuk mengungguli keadaan yang akan datang, sebelum 

keadaan itu benar-benar menimpa. Organisasi tidak 

menunggu timbulnya persoalan, sebab dengan demikian 

tindakannya sudah terlambat. Tetapi organisasi 

mendahului melihat persoalan yang mungkin timbul 
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diwaktu yang akan datang. Sikap semacam ini dinamakan 

antisipatif, artinya mengetahui lebih dahulu, atau 

meramalkan apa yang akan terjadi. Tentu saja sikap 

antisipatif memerlukan daya imajinasi, kreatifitas, dan 

inovasi yang tinggi dan hendaknya organisasi antisipatif, 

jangan hanya reaktif. 

 

B. Penghambat Perubahan 

 
Banyak organisasi yang memiliki pimpinan kurang 

memperhatikan atau malah bersikap acuh-tak-acuh 

terhadap perubahan. Apabila mereka menghadapi 

perubahan di seorganisasirnya, mereka menginginkan 

supaya keadaan dalam organisasi tetap berjalan seperti 

biasanya. 

Pimpinan yang bijaksana berusaha mengantisipasi 

atau mendahului perubahan dengan mengamati secara 

cermat berbagai arena tempat munculnya perubahan. 

Pimpinan yang waspada, akan melihat jauh ke depan, 

meramalkan perubahan yang mungkin timbul, dan 

mengadakan penyesuaian sebelum perubahan itu benar-

benar terjadi. Meskipun pimpinan sudah bersifat antisipatif, 

tetapin kenyataannya tidak mudah mengadakan 

perubahan, karena perubahan tidak selalu diterima baik, 

bahkan seringkali anggota menentang perubahan.  
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Mengapa Orang Menentang Perubahan? 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan orang 

menentang perubahan, antara lain : 

• Faktor ekonomis 

• Rasa tidak enak 

• Ketidakpastian 

• Ancaman terhadap hubungan sosial 

• Rasa enggan diawasi 

 

1. Faktor Ekonomis 

Alasan yang paling jelas mengapa orang menentang 

perubahan, adalah alasan ekonomis. Pegawai sering 

menentang dipakainya mesin-mesin baru yang serba 

automatis, yang mengurangi tenaga kerja, karena takut 

kehilangan pekerjaan. Mereka tidak mau mendengarkan 

alasan bahwa dalam jangka panjang automasi akan 

menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Apa yang 

merisaukan adalah kesejahteraan ekonomis para pegawai 

dan keluarganya dalan jangka pendek.  

2. Rasa Tidak Enak  

Pegawai merasa tidak enak dan tidak senang jika 

pembaharuan menjadikan hidupnya lebih sukar. Mereka 

sudah terbiasa bekerja dengan prosedur lama dan metode 

lama yang mudah. Pekerjaan baru pada umumnya 

memerlukan metode baru yang harus mereka pelajari 
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terlebih dahulu. Kesukaran ini menimbulkan rasa  tidak 

enak, dan karena itu orang menentang perubahan.  

3. Ketidakpastian 

Jika seorang pegawai ditawari pekerjaan baru 

dengan gaji yang lebih tinggi, maka sebelum menerima, 

biasanya ia ingin mendapat kepastian, dengan menanyakan 

seberapa beratkah pekerjaan itu, berapa lama 

mempelajarinya, apakah ia dapat mengerjakannya, 

siapakah teman-teman barunya? Kesempatan mungkin 

sangat baik, tetapi mungkin ia harus bekerja sendirian. 

Ketidakpastian inilah yang menyebabkan orang menentang 

perubahan. 

4. Ancaman terhadap Hubungan Sosial 

Sudah sewajarnya orang menentang perubahan 

yang mengancam statusnya. Setiap pimpinan mempunyai 

pengembangan organisasila hubungan tertentu dengan 

stafnya, dan ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk 

membina hubungan ini agar diterima baik oleh stafnya. 

Gejala ini dapat dimaklumi karena staf takut kalau-kalau 

pimpinan yang baru akan berbeda pengembangan 

organisasila pergaulannya dengan pimpinan yang 

digantinya.  

5. Rasa Enggan Diawasi  

Bila manajemen memperkenalkan perubahan, staf 

sering mengalami tekanan luar biasa dari pimpinan dan 
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manajemen puncak. Staf menerima perintah yang lebih 

banyak dan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini 

menmbulkan rasa enggan dan menimbulkan perlawanan, 

karena pada umumnya orang tidak senang diperintah dan 

diawasi. 

 

Mengurangi Perlawanan 

Organisasi cenderung enggan mengadakan 

perubahan, karena biasanya perubahan menimbulkan 

perlawanan. Maka pikirkan masak-masak sebelum  

mengadakan perubahan. 

Jangan mengadakan perubahan, kecuali organisasi 

yakin bahwa perubahan itu akan membuahkan perbaikan 

dan akan mengakibatkan pekerjaan menjadi : 

• Lebih efektif 

• Lebih efisien 

• Lebih memuaskan bagi mereka yang terlibat di 

dalamnya 

Pimpinan dapat bersikeras dan memaksakan 

perubahan dengan mengadu kekuatan, siapa yang paling 

kuat, dialah yang menang, namun pendekatan semacam itu 

akan kurang efisien.  

Dalam memperkenalkan perubahan sebaiknya 

pimpinan berusaha mengurangi perlawanan. Dengan 

mengurangi perlawanan sebanyak mungkin, atau malahan 
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dengan melenyapkan perlawanan sama sekali, orang secara 

sadar akan menerimanya dan mendukungnya. 

Ada beberapa cara mengurangi perlawanan 

terhadap perubahan, antara lain : 

• Mengakui faktor sosial dan psikologis dalam perubahan 

 Selain faktor fisik organisasi, ada faktor yang 

juga ikut berperan cukup besar  dan  menentukan 

perubahan, yakni “sikap pegawai”, yang biasanya 

dipengaruhi oleh pengalaman pada waktu yang lalu 

(faktor psikologis) dan lingkungan sosial di 

seorganisasirnya (faktor sosial).  Hasil perubahan ini 

digambarkan oleh Roethlisberger dalam bentuk Bagan-

X, sebagai berikut : 

 

 Pembahasan    Situasi Sosial 

 

 

 

 Faktor Psikologis   Akibat 

 

Gambar 4. 
Hasil Perubahan 

 

 

 

Sikap 
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• Mengikut sertakan orang yang akan terlibat di dalam 

perubahan 

 Pada umumnya orang akan mentaati keputusan 

yang diambilnya sendiri. Jadi apabila orang 

diikutsertakan mengambil keputusan mengenai sesuatu 

perubahan, ia tidak akan melawannya, malahan dengan 

senang hari ia akan melaksanakan perubahan tersebut. 

• Adanya keyakinan bahwa perubahan itu membawa 

kebaikan 

Organisasi akan sukar sekali meyakinkan pegawai 

bahwa perubahan itu akan bermanfaat bagi mereka, 

apabila berbeda dengan pengalaman mereka sendiri. 

Bagaimana pun juga baiknya teknik yang digunakan 

untuk melaksanakan perubahan, namun pegawai tidak 

akan mendukungnya, kecuali apabila ada butir-butir 

yang membuktikan kesungguhan manajemen untuk 

mengadakan perbaikan. 

• Menganalisis kekuatan pendorong dan kekuatan 

penentang 

 Dalam memperkenalkan perubahan, organisasi 

berhadapan dengan dua macam kekuatan yang saling 

bertentangan, yakni kekuatan pendorong yang membantu 

dan melicinkan pelaksanaan perubahan, dan kekuatan 

penentang yang melawan pelaksanaan perubahan. 
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Supaya perubahan dapat dilaksanakan dengan 

lancar, kekuatan pendorong harus ditingkatkan, 

sehingga lebih besar daripada kekuatan penentang; atau 

kekuatan penentang harus dikurangi bahkan 

disingkirkan sama sekali. Biasanya cara yang kedua, 

yakni mengurangi atau menyingkirkan kekuatan 

penentang, ternyata lebih efektif, dan memuaskan 

semua pihak. 

• Hanya mengadakan perubahan yang perlu saja 

Setiap perubahan, misalnya pergantian metode 

kerja, memerlukan pengorbanan, baik berupa timbulnya 

kekacauan, upaya tambahan untuk mempelajarinya, 

kehilangan waktu untuk memperkenalkannya, ataupun  

tambahan biaya. Selain itu perubahan juga 

menimbulkan suasana ketidakpercayaan, oleh sebab itu 

pastikan perubahan hanya yang perlu-perlu saja. 

Manajemen perubahan yang bersifat antisipatif 

hanya dapat dilakukan jika organisasi selalu mencari cara-

cara baru untuk memanajemeni teknologi yang semakin 

lama semakin bertambah maju dan bertambah rumit, serta 

untuk memanajemeni tenaga kerja yang tidak kalah 

rumitnya. Untuk itu Organisasi perlu melakukan kegiatan 

yang berjangka panjang agar memenuhi persyaratan 

organisasi dimasa depan. Organisasi perlu menggariskan 

strategi jangka panjang yang terpadu guna 
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mengembangkan suasana organisasi yang baru, cara 

bekerja, sistem komunikasi, sistem informasi yang sesuai 

dengan persyaratan organisasi dimasa yang akan datang. 

Salah satu metode untuk menciptakan sistem manajemen 

yang antisipatif, dinamakan pengembangan organisasi 

(organizational development = OD). 



57 

 

BAB 5 

PENGEMBANGAN ORGANISASI 
 
 
 
 
  

 

engembangan Organisasi didefinisikan 

sebagai sebuah upaya yang direncanakan, 

yang dimanajemeni, yang sistematis untuk 

merubah kebudayaan, sistem, dan perilaku organisasi 

dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemecahan 

persoalan dan efisiensi pencapaian sasarannya. 

Pengembangan organisasi dimaksudkan sebagai usaha 

(segala macam teknik dan proses) untuk menyehatkan 

organisasi yang sakit dan atau membuat organisasi semakin 

sehat.  

 Pada hakekatnya, pengembangan organisasi 

memusatkan kegiatan pada perubahan yang direncanakan, 

dan bukan perubahan yang serampangan seperti yang 

sering dilakukan oleh organisasi. Perubahan ini dirancang 

untuk berlaku di seluruh organisasi dan sub-unitnya yang 

terpenting. Walaupun perubahan yang direncanakan itu 

mungkin ditujukan kepada perubahan subsistem teknis, 

P 
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administratif, atau yang berhubungan dengan perilaku, 

namun dalam prakteknya yang mendapat perhatian paling 

banyak adalah subsistem manusia. 

 

A. Sub-sistem Organisasi 
 

Para ahli pengembangan organisasi kebanyakan 

cenderung untuk berorientasi pada manusia. Mereka 

berusaha menyatupadukan kebutuhan individu untuk  

maju dan berkembang bersama dengan tujuan 

organisasi, sehingga organisasi menjadi lebih efektif. 

Jika para ahli pengembangan organisasi lebih memfokuskan 

pada subsistem manusia, hal ini karena di dalam organisasi 

terdapat segi-segi formal dan segi-segi informal.  

Segi-segi formal organisasi seperti tujuan organisasi, 

teknologi yang digunakan oleh organisasi, struktur 

organisasi, kebijakan dan prosedur, produk yang dihasilkan 

dan sumber-sumber dayanya (segi struktur). Segi-segi 

tersebut dapat diperiksa terutama untuk menemukan 

kekurangan dan kelemahan organisasi. Selain segi formal 

perlu memeriksa juga segi informal, seperti persepsi, sikap 

dan perasaan (marah, takut, senang, putus asa, dan 

sebagainya) dari para anggota terhadap organisasi. 

Organisasi perlu memeriksa juga nilai-nilai yang dianut 
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oleh para anggota, interaksi informal dan norma 

kelompengembangan organisasik (segi normatif).  

Berbeda dengan segi-segi formal, segi informal ini 

sukar diperiksa, karena tersembunyi dan tidak kelihatan. 

Dalam hal ini ilmu perilaku dapat memberi sumbangan 

yang berharga sekali. Memang sebaiknya memeriksa semua 

segi organisasi, baik yang formal maupun yang informal, 

yang struktural maupun yang normatif, namun hal ini akan 

makan banyak waktu dan mahal biayanya. Maka sebagian 

besar para ahli perilaku memusatkan perhatian pada segi 

informal, segi sub-sistem manusia (segi normatif) dari 

seluruh  sistem organisasi. 
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Gambar 5. 

Sub-Sistem terpenting Organisasi 
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Sub-sistem  
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Sub-sistem  
Teknologi 

 
 

 
Sub-sistem  
Struktural 

 
 
 
 

Sub-sistem 
Manusia 

 

Sub-sistem Ekstern 
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Organisasi merupakan sistem yang terdiri atas 

beberapa sub-sistem (yang abstrak dan yang konkrit) 

• Sub-sistem tujuan 

• Sub-sistem manusia 

• Sub-sistem teknologi 

• Sub-sistem tugas 

• Sub-sistem struktural 

• Sub-sistem ekstern (lingkungan yang memperngaruhi 

organisasi) 

Sub-sistem manusia inilah yang menjadi pusat 

perhatian dari upaya Pengembangan Organisasi. Melalui 

bantuan ilmu perilaku organisasi dapat memberikan 

teknik-teknik penyehatan organisasi.  

 

Mendiagnosis Organisasi 

Seperti halnya dengan manusia, organisasi 

dapat menderita sakit juga. Sehingga sebelum 

melaksanakan pengembangan organisasi, sebaiknya 

organisasi perlu didiagnosis terlebih dulu, seperti halnya 

seorang dokter mendiagnosis pasiennya untuk menemukan 

penyakit tertentu dari pasien. Sesudah itu dokter menulis 

resep untuk mengobatinya. Demikian pula organisasi, 

seorang pimpinan yang baik harus mendiagnosis dulu 
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organisasi untuk menemukan jenis penyakitnya sebelum ia 

dapat memberikan teknik perbaikan yang cocok. 

Dalam mendiagnosis kesehatan organisasi, ada 

perumpamaan dalam melakukan diagnosis yaitu,  

 

Organisasi Sebesar Gunung Es 

Dalam mendiagnosis organisasi dapat memandang 

organisasi sebagai gunung es yang terapung di samudra. 

Sebagian terbesar gunung es itu terletak di bawah 

permukaan air, dan sebagian kecil saja yang dapat 

organisasi lihat. 

Diagnosis pengembangan organisasi sukar 

dilaksanakan, karena pengembangan organisasi harus 

memeriksa kedua-duanya, baik informasi yang kelihatan 

maupun yang tersembunyi. Tentu saja organisasi tidak 

dapat melaksanakan diagnosis yang lengkap, yang 

mencakup semua informasi. Hal ini selain terlalu mahal 

juga tidak mungkin organisasi laksanakan, sehingga 

organisasi perlu memilih strategi diagnosis yang tepat. 
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Segi-segi Formal 
(dapat dilihat) 
� Sasaran 
� Kebijakan dan prosedur 
� Struktur 
� Teknologi 
� Produk 
� Sumber daya 

 
Segi-segi Informal 
(tersembunyi) 
� Nilai 
� Persepsi  
� Sikap 
� Perasaan (marah, takut, senang, 

putus asa, dan sebagainya) 
� Interaksi informal 
� Norma kelompengembangan 

organisasik 
 

Gambar 6. 
Organisasi Sebagai Gunung Es 

 
 

B. Alat Mendiagnosis Organisasi 

Organisasi perlu mengadakan diagnosis untuk 

mengetahui kesehatan organisasi, dan untuk itu 

dibutuhkan alat untuk mendiagnosisnya. Secara garis besar 

ada empat alat untuk mendiagnosis kesehatan organisasi, 

yakni : 
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1. Pemeriksaan catatan/rekaman 

2. Wawancara 

3. Daftar pertanyaan/kuesioner 

4. Pengamatan langsung 

1. Pemeriksaan Catatan/Rekaman 

Pada umumnya, sekarang ini organisasi mempunyai 

banyak informasi yang tercatat. Jika Organisasi mempunyai 

cukup waktu dan kesabaran untuk meneliti catatan, 

Organisasi sering kali dapat mengetahui sampai seberapa 

jauhkah kesehatan organisasi. Dengan memeriksa catatan 

personalia, Organisasi dapat menemukan beberapa hal, 

misalnya : 

• Kemangkiran yang berlebihan dan 

• Pergantian (turn over) pegawai yang tinggi 

Dengan meneliti lapengembangan organisasiran 

keuangan, Organisasi dapat menemukan beberapa masalah 

yang sedang dihadapi organisasi, misalnya : 

• Biaya terlalu tinggi 

• Tagihan terlalu banyak 

• Laba terlalu rendah, dlsb 

2. Wawancara 

Untuk mengadakan wawancara, Organisasi dapat 

mempersiapkan : 
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• Daftar pertanyaan khusus (yang memerlukan 

jawaban ya atau tidak) dan 

• Daftar pertanyaan umum, yang terbuka (yang 

memerlukan jawaban berupa uraian atau penjelasan 

terperinci). 

3. Daftar Pertanyaan/Kuesioner 

Daftar pertanyaan boleh jadi merupakan strategi 

diagnostik yang sekarang ini digunakan paling banyak. 

Daftar pertanyaan dapat diberikan kepada orang-orang 

yang dikumpulkan dalam kelomp;ok, atau dapat juga 

dikirimkan kepada mereka, secara terpisah. Daftar 

pertanyaan dapat disusun sendiri oleh organisasi atau 

disusun oleh ahli dari luar organisasi. 

4. Pengamatan Langsung 

Organisasi tahu bahwa pada suatu saat orang 

mengatakan ini, dan pada saat lain mengatakan itu yang 

paling bertentangan. Jika perbedaan jawaban orang ini 

dapat menimbulkan keragu-raguan atau persoalan, 

manajemen dapat minta bantuan pihak ketiga yang netral 

untuk mengamati para anggota organisasi dalam pekerjaan 

mereka. Biasanya tugas ini diserahkan kepada agen 

pengubah dari luar. 

Masing-masing dari alat diagnosis itu mempunyai 

kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Organisasi 
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dapat mengembangkan strategi diagnostik dengan 

menggunakan dua atau beberapa alat. Misalnya setelah 

memeriksa catatan dengan teliti, organisasi dapat 

melengkapi hasilnya dengan mengadakan wawancara yang 

tersusun baik. Tentu saja sasaran utamanya adalah 

mendapatkan informasi yang paling bermanfaat dengan 

biaya yang layak. 

 

Proses Pengembangan Organisasi 

Pengembangan organisasi biasanya dilaksanakan 

dengan bantuan seorang pengantar perubahan yang disebut 

Agen Pengubah (change agent). Ada beberapa hal dalam 

proses pengembangan organisasi, diantaranya adalah; 

1. Ciri Khas 

Dalam keterangan tersebut terdapat beberapa kata penting 

yang merupakan ciri khas dari pengembangan organisasi, 

yakni : 

A. Perubahan yang direncanakan 

B. Seluruh organisasi 

C. Efektivitas organisasi yang meningkat 

D. Perilaku manusia 

E. Kebutuhan individu dan tujuan organisasi 

F. Pengantar perubahan (agen pengubah) 
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2. Sasaran  

Corak program pengembangan organisasi bisa 

berbeda. Apa yang cocok bagi satu organisasi mungkin 

tidak cocok bagi organisasi yang lain. Meskipun demikian 

program pengembangan organisasi mempunyai beberapa 

sasaran yang sama. Pada umumnya sasaran pengembangan 

organisasi dipilahkan menjadi; 

Sasaran Umum 

Pada umumnya program pengembangan organisasi 

menyangkut pengembangan proses sosial seperti 

kepercayaan, pemecahan persoalan, komunikasi, dan 

kerjasama dengan tujuan meningkatkan efektivitas 

perseorangan dan efektivitas organisasi. 

Sasaran Khusus 

Secara khusus program pengembangan organisasi 

berusaha mencapai beberapa sasaran berikut ini : 

A. Meningkatnya efektivitas organisasi dan 

menjadikan organisasi tepat yang dapat lebih 

diterima orang untuk bekerja didalamnya. 

B. Terciptanya suasana saling mempercayai 

diantara individu dan kelompengembangan 

organisasik diseluruh organisasi. 

C. Terciptanya suasana pemecahan persoalan 

secara terbuka. 
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D. Menuju ke arah manajemen partisipatif diantara 

individu dan kelompengembangan organisasik 

di seluruh organisasi. 

E. Menemukan cara-cara untuk meningkatkan ‘rasa 

memiliki’ dari orang-orang dalam organisasi 

tempat mereka bekerja. 

3. Kecaman 

 Banyak orang mengecam pengembangan organisasi 

karena menurut mereka sebagian besar sasaran tersebut 

bukan hal yang baru. Secara langsung atau pun tidak 

langsung, tiap-tiap sasaran ini sudah terkandung dalam 

manajemen umum. Manajemen umum mengajarkan 

kepada para pimpinan bagaimana merencana, 

mengorganisasi, memecahkan persoalan, mengambil 

keputusan, memotivasi, memimpin dan mengendalikan. 

 Ada sesuatu perbedaan yang mendasar antara 

manajemen umum dengan pengembangan organisasi. 

Manajemen umum tidak mempunyai ancangan yang 

sistematis. Manajemen umum mempraktekkannya secara 

tidak sistematis, sehingga menimbulkan gaya manajemen 

yang tidak utuh, yang hanya sembarang saja. Sebaliknya 

pengembangan organisasi menyumbangkan kepada para 

pimpinan, banyak teknik yang disatukan dalam paket dan 

yang konsisten untuk diterapkan secara sistematis. Ini 

dapat meningkatkan efektivitas yang lebih besar, baik 
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efektivitas perseorangan, kelompengembangan organisasik 

maupun organisasi. 

4. Beberapa Asumsi 

Dalam mencapai beberapa sasaran, pengembangan 

organisasi berdasarkan kepada beberapa asumsi. Dengan 

memeriksa asumsi ini, organisasi dapat mengetahui 

bagaimana program pengembangan organisasi itu akan 

mencapai sasaran tersebut. 

Sebagian besar perilaku organisasi berasal dari 

asumsi mengenai orang yang dihadapi dalam organisasi. 

Misalnya : Organisasi mengasumsikan bahwa staf tidak 

dapat diorganisasikan untuk mengerjakan sesuatu tugas 

dengan baik, maka organisasi akan segera memberi tugas 

yang sukar itu kepadanya. Apabila akhirnya staf itu 

mengerjakan proyek yang sukar, ada kemungkinan ia 

mengerjakannya kurang baik. Jika hal ini sungguh-sungguh 

terjadi, kenyataan ini membenarkan asumsi organisasi. Dan 

ini menguatkan perilaku organisasi terhadap staf tersebut 

dimasa yang akan datang.  

Sayangnya, dalam organisasi terdapat banyak 

pimpinan yang mempunyai asumsi negatif terhadap para 

anggota organisasi. Oleh karena itu pengembangan 

organisasi berusaha mengubah asumsi negatif ini menjadi 

asumsi pengembangan organisasisitif.  Pada umumnya 
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pengembangan organisasi didasarkan atas empat asumsi, 

yaitu:  

a. Tindakan Bersama-sama 

Tindakan yang dilakukan secara bersama-

sama akan lebih efektif daripada jika tindakan itu 

dilakukan orang secara sendirian. Jika beberapa 

orang secara bersama-sama memecahkan beberapa 

persoalan satu demi satu, hasilnya akan lebih baik 

daripada beberapa orang tersebut secara sendirian 

memecahkan beberapa persoalan tersebut sekaligus. 

Asumsi ini berasal dari pengamatan bahwa 

pemecahan persoalan oleh kelompengembangan 

organisasik, ternyata berhasil lebih baik. 

  

b. Kerjasama 

Kerjasama akan lebih efektif daripada konflik. 

Kerjasama antara pimpinan dan staf akan memberi 

hasil yang lebih besar. Kerjasama vertikal, antara 

pimpinan dan staf inilah salah satu sasaran yang 

ingin dicapai oleh program pengembangan 

organisasi. Dalam kesibukan sehari-hari, seringkali 

para pimpinan menghadapi masalah yang berbeda-

beda, dan mereka berusaha mempertahan-kan 

kepentingan mereka sendiri-sendiri. 
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c. Perubahan yang Direncanakan 

Perubahan yang direncanakan akan lebih 

efektif daripada perubahan yang diadakan secara 

sembarangan saja. Perubahan yang serampangan 

membiarkan semua berjalan secara alami dan ini 

akan menempatkan organisasi dalam 

pengembangan organisasisisi yang sulit dan tidak 

siap untuk mengatasi persoalan yang tidak 

organisasi ketahui sebelumnya. 

 

d. Organisasi yang Organis 

Organisasi yang organis akan lebih efektif 

daripada organisasi yang mekanistis. Telah 

diuraikan perbedaan antara organisasi yang organis 

dan yang mekanistis. Organisasi yang organis 

bersifat luwes atau fleksibel, cepat menyesuaikan 

diri dengan perubahan dan tekanan lingkungan. 

Sebaliknya organisasi yang mekanistis cenderung 

bersifat birokratis dan kaku.  

Bentuk organisasi yang organis lebih cocok 

bagi lingkungan yang selalu berubah-ubah, dan 

organisasi yang mekanis lebih cocok bagi 

lingkungan yang stabil dan yang relatif tidak 

berubah. Karena tidak akan ada Lingkungan 
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yang stabil, maka organisasi yang organis  

adalah yang paling baik bagi situasi sekarang 

ini, yakni organisasi dengan jumlah jenjang 

hirarki yang terbatas, rentang kendali yang 

lebar, pengambilan keputusan yang 

didesentralisasikan, dan kepercayaan kepada 

tim. 
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BAB 6 

METODOLOGI 
PENGEMBANGAN ORGANISASI 

 
 
 
 
 

A. Memperkenalkan Perubahan dan 
mengatasi perlawanan 

 

elaksanakan pengembangan organisasi 

berarti mengadakan suatu perubahan 

dalam organisasi. Setiap kali organisasi 

akan mengadakan perubahan, organisasi harus 

mengadakan persiapan terlebih dahulu. Anggota organisasi 

yang akan terkena perubahan harus diajak bicara, 

organisasi harus memberitahu manfaat perubahan itu, 

sampai mereka sadar dan memahami perlunya perubahan 

itu dilakukan. 

Dengan demikian perlawanan terhadap perubahan 

dapat diperkecil dan pengubahan dapat berlangsung 

dengan lancar. Pengubahan tanpa persiapan yang matang 

dapat menimbulkan ketegangan dan perlawanan yang 

mengganggu jalannya organisasi. Apabila hal ini terjadi, 

M 
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tujuan pengubahan tidak tercapai, bahkan dapat timbul 

kekacauan yang merugikan organisasi. Begitu pula dengan 

Pengembangan Organisasi yang memerlukan perubahan 

struktur organisasi. 

 

Memperkenalkan Perubahan 
 

Dalam memperkenalkan perubahan organisasi 

kepada anggota, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

diantaranya: 

• Pimpinan tingkat atas dan mereka yang akan 

melaksanakan pengubahan harus mempunyai sasaran 

yang sama pada proses pengubahan. 

• Pengubahan yang dimulai dari atas ke bawah lebih 

besar kemungkinannya untuk berhasil baik, daripada 

pengubahan dari bawah ke atas. 

• Yang bertugas melaksanakan pengubahan sebaiknya 

terdiri atas mereka yang harus diubah dan yang harus 

memulai perubahan. 

• Mereka yang dipengaruhi oleh perubahan harus 

berpartisipasi dalam proses pengubahan. 

• Setelah perubahan itu diterima baik, perubahan harus 

dilembagakan. 
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Mengatasi Perlawanan 
Setiap perubahan pasti menimbulkan perlawanan, 

di mana perlawanan pada umumnya disebabkan oleh; 

• Orang berpendapan, bahwa dengan adanya perubahan 

ia akan kehilangan sesuatu. Ia takut kehilangan 

kekuasaan, kehilangan status, atau merasa terancam 

kedudukannya. 

• Orang merasa takut, kalau-kalau ia tidak mampu 

memenuhi persyaratan yang baru. Ia merasa kurang 

terampil, kurang berpengalaman, kurang pengetahuan, 

dan kurang senang. 

• Dengan adanya perubahan, ia merasa khawatir akan 

dipengembangan organisasisisikan kurang mampu dan 

tidak mau kehilangan muka. 

Kekhawatiran dan rasa takut itulah yang menyebabkan 

orang melawan perubahan. 

Ada beberapa cara yang terbukti berhasil untuk 

mengatasi perlawanan terhadap perubahan, diantaranya 

melalui: 

a. Pelatihan.  

Mereka yang akan mengalami perubahan perlu diberi 

pelatihan yang memadai, sehingga mereka menyadari 

dan memahami betul-betul manfaat perubahan. 



76 

 

b. Komunikasi timbal-balik 

Harus selalu ada komunikasi timbal balik antara 

pimpinan dan staf. 

c. Manajemen puncak harus memberi fasilitas yang 

diperlukan dan memberi dukungan sepenuhnya 

terhadap pengubahan yang akan diselenggarakan. 

d. Manajemen puncak harus menyediakan waktu yang 

cukup. 

Dalam melaksanakan perubahan, termasuk 

pengembangan organisasi, perlu diperhatikan hal-hal 

berikut ini : 

• Pengubahan bukanlah sebuah keputusan, melainkan 

sebuah proses. 

• Pengubahan memakan waktu. 

• Pengubahan menyangkut suatu metode yang harus 

diarahkan, diberitahukan, dibimbing dan dimonintor. 

• Mereka yang memulai dan mereka yang akan 

melakukan pengubahan harus memahami benar-benar 

sasarannya. 

• Pengubahan harus dilaksanakan tahap demi tahap, 

langkah demi langkah. 

• Agen pengubah harus memiliki keterampilan dan 

keahlian. 
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B. Model Umum Pengembangan Organisasi 

Agar pengembangan organisasi dapat berjalan baik, maka 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: 

• Direncanakan sebelumnya 

• Dilaksanakan bertahap, langkah demi langkah 

• Diperiksa hasilnya, dan 

• Apabila hasilnya kurang memuaskan, harus diadakan 

peninjauan kembali dan diperbaharui. 

Biasanya program pengembangan organisasi bagi 

organisasi tertentu disusun secara khusus. Dengan 

demikian program pengembangan organisasi bagi 

organisasi yang satu berbeda dari program pengembangan 

organisasi bagi organisasi yang lain. Namun demikian ada 

sebuah model umum dari pengembangan organisasi yang 

dilakukan melalui tiga langkah, yaitu: 

1. Mencairkan (unfreeze) 

2. Mengubah (change) 

3. Membekukan (refreeze) 

 

1. Pencairan (unfreeze) 

Organisasi mulai dengan suatu kegiatan yang 

dinamakan kegiatan ”mencairkan” situasi atau “unfreezing”. 

Kegiatan ini berupa mempersiapkan para anggota 
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organisasi untuk menghadapi perubahan yang akan mereka 

alami. Sebab perubahan yang mendadak, yang tidak 

dipersiapkan sebelumnya akan menimbulkan banyak 

perlawanan dan dapat membawa kekacauan. Jadi dalam 

fase pencairan ini, agen pengubah perlu mengadakan 

persiapan-persiapan. 

2. Pengubahan (change) 

Langkah kedua adalah mengadakan perubahan itu 

sendiri. Fase ini organisasi namakan fase pengubahan atau 

fase intervensi, yakni fase pelaksanaan program. 

3. Pembekuan Kembali (refreeze) 

Setelah perubahan itu diperkenalkan dan 

dilaksanakan, agen pengubah perlu melakukan “pembekuan 

kembali” atau “refreezing” yakni dengan mengadakan tindak 

lanjut atau follow-up.  

Setiap pengembangan organisasi harus dievaluasi, 

setelah hasilnya sesuai dengan tujuan pengembangan 

organisasi, maka selanjutnya harus dipelihara baik-baik. 

Jadi Pengembangan Organisasi dapat dilakukan 

melalui tiga fase: 

1. Mencairkan situasi dengan melakukan kegiatan 

diagnosis dan persiapan; 



79 

 

2. Melaksanakan pengubahan dengan berbagai 

intervensi; 

3. Membekukan kembali situasi dengan melakukan 

tindakan lanjut. 

INTERVENSI 

Sasaran : Melaksanakan 

Strategi pengubahan me- 

lalui kerjasama 

 

  

 

DIAGNOSIS    TINDAK LANJUT 

Sasaran : Menilai   Sasaran : Meneliti 

Situasi dan menyusun  persoalan dan akibat 

Strategi pengubahan   sampingan yang tidak  

Yang sesuai    diperhitungkan sebe 

     Lumnya(mengevaluasi

     keefektifan) 

 

 

   DAUR ULANG 

   (RECYCLE) 

 

Gambar 7. 
Model Umum Pengembangan Organisasi 
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FASE 

Pencairan 

FASE 

Pengubahan 

FASE 

Pembekuan 

Kembali 

FASE 

Tindak lanjut 

FASE 

Intervensi 

FASE 

Diagnosis 

 

Ket : 

• Dalam fase PENCAIRAN dilaksanakan kegiatan 

mendiagnosis situasi, yakni menilai situasi 

organisasi sekarang dan mendatang, serta 

menyusun strategi dan rencana pengubahan yang 

sesuai dengan sasaran, termasuk jalan mengatasi 

perlawanan yang mungkin timbul. 

• Dalam fase PENGUBAHAN dimulailah kegiatan 

intervensi, yakni melaksanakan strategi dan 

rencana pengubahan melalui kerjasama dan 

kolaborasi. 

• Dalam fase PEMBEKUAN KEMBALI dilakukan 

kegiatan meneliti persoalan dan akibat sampingan 

yang timbul yang tidak diperhitungkan 

sebelumnya; untuk mengatasinya perlu dibuatkan 

rencana yang baru. Terhadap hasil pengembangan 

organisasisitif yang telah dicapai, perubahan itu 

perlu dimantapkan. 
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• Proses ini berdaur, artinya berputar kembali, 

• Pencairan  Pengubahan Pembekuan 

kembali 

• (diagnosis)  (intervensi)  (tindak 

lanjut) 

 

Fase Pencairan (Diagnostik) 

Fase pencairan atau unfreezing dinamakan juga fase 

diagnostik karena dalam fase pencairan itu dilakukan 

kegiatan mendiagnosis situasi. Fase diagnostik 

dilaksanakan oleh manajemen puncak, yakni para pimpinan 

tertinggi organisasi sebagai suatu tim. Setelah menginjak 

fase diagnostik ini, manajemen puncak harus mengambil 

dua keputusan penting : 

1. Apakah manajemen puncak mampu melaksanakan 

diagnosisnya sendiri? Jika manajemen tidak mempunyai 

waktu dan keahlian untuk melakukan diagnosis yang 

memadai, manajemen dapat meminta bantuan 

(konsultan luar). 

2. Dalam bidang-bidang apakah akan diadakan perubahan 

atau perkembangan? 

Sehubungan biaya diagnosis cukup mahal, maka 

pimpinan organisasi sebaiknya  harus memiliki bidang 

persoalan khusus atau bagian tertentu dari organisasi yang 
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perlu diamati secara mendalam.  Setelah pimpinan 

organisasi mengambil dua keputusan tersebut dan 

diagnosis selesai dilakukan, mereka (atau konsultan luar) 

dapat beralih kepada fase mencairkan situasi yang 

sebenarnya. 

 

Mencairkan Situasi (Unfreezing) 

Proses pengembangan organisasi dipersiapkan 

terlebih dahulu dan tidak dilaksanakan secara mendadak. 

Pimpinan harus merintis jalan bagi program pengembangan 

organisasi dengan mencairkan situasi, dan hal ini dapat 

dilaksanakan dengan : 

• Menyiarkan pengumuman 

• Mengadakan pertemuan 

• Melakukan kampanye promosi dalam majalah interen 

   organisasi atau di papan-papan pengumuman. 

Semua kegiatan ini harus menyampaikan pesan 

secara jelas kepada mereka semua yang bersangkutan 

dengan pengembangan organisasi, bahwa : 

“Organisasi dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan 

sekaligus meningkatkan efisiensi (kepuasan organisasi 

sendiri), jika organisasi secara bersama-sama melaksanakan 

program Pengembangan Organisasi”. 

Dengan dilakukannya semua kegiatan di atas, 

terbukalah jalan yang lebar dan licin untuk melaksanakan 
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langkah-langkah berikutnya dari Pengembangan 

Organisasi. Wawancara, kuesioner, dan pembentukan 

kelompok pengembangan organisasi dapat dilakukan tanpa 

perlawanan. Konsultan asing pun dapat diterima dengan 

senang hati.  

Setelah situasi menjadi cair, langkah selanjutnya 

ialah melakukan intervensi dengan teknik pengembangan 

organisasi. Namun demikian, pimpinan juga harus berhati-

hati, janganlah memberi harapan yang tidak realistis. 

Pengembangan organisasi bermaksud mengadakan 

perubahan, dan tidak untuk menciptakan keajaiban yang 

luar biasa. Jangan menyebabkan orang kecewa dengan 

memberi harapan yang tidak realistis. 

 

Fase Pengubahan 

Setelah organisasi, departemen atau bagiannya 

melewati fase pencairan, mulailah pimpinan melakukan 

intervensi.  

 

Intervensi 

Suatu upaya atau program yang sistematis untuk 

mengkoreksi kepincangan-kepincangan yang ditemukan 

dalam organisasi selama fase diagnosis serta meningkatkan 

keefektifan organisasi. 
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Ada banyak macam teknik intervensi 

pengembangan organisasi yang, oleh karena itu organisasi 

atau agen pengubah harus dapat memilih teknik mana yang 

diperkirakan cocok untuk mengoreksi kekurangan dan 

cocok untuk meningkatkan keefektifan organisasi. 

Tentunya hasil dari diagnosis harus dipakai organisasi 

untuk menentukan pilihan tersebut. 

 

Teknik Intervensi 

Ada 2 aspek untuk menelaah pilihan atau 

mengkategorikan teknik intervensi, yaitu : 

1. Sistem yang akan dijadikan sasaran untuk 

diperkembangkan. 

2. Teknik intervensi yang diperkirakan cocok untuk 

maksud pengembangan tersebut. 
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Tabel 3 
Teknik Intervensi 

 
 

Sistem  Teknik Intervensi 

1. Pengembangan 
pribadi dan  antar 
pribadi 

 

1. Analisis Transaksional 
2. Modifikasi perilaku 
3. Ajaran Gestalt 
4. Latihan laboratorium 
5. Perencanaan Karir 
6. Kisi Pimpinan 
7. Program Kisi Pengembangan 

Organisasi 

2. Pengembangan Tim 8. Pembentukan tim 
9. Analisis Peranan 
10. Konsultasi proses 

3. Pengembangan temu 
kelompok 
pengembangan 
organisasi 

11. Intervensi pihak ketiga 
12. Cermin organisasi 
13. Pembentukan tim antar  grup 

4. Pengembangan total  
organisasi 

14. Konfrontasi Organisasional 
15. Manajemen Berdasar Sasaran 
16. Survai Riset dan Umpan-balik 

 

Fase Pembekuan Kembali  

 Selesainya intervensi tidak berarti bahwa 

Pengembangan Organisasi sudah selesai dan berhenti di 

sini. Sesudah fase intervensi ini, yang masih harus 

dilaksanakan adalah fase tindak lanjut.  Sasaran fase ini 

adalah  : 
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A. Mengevaluasi keefektifan dari program 

pengembangan organisasi. 

B. Memantapkan perubahan  yang telah dicapai oleh 

program pengembangan  organisasi. 

 

A. Mengevaluasi program   

 Pekerjaan evaluasi tidak mudah, namun demikian 

semua orang yang bersangkutan, para peserta program dan 

manajemen puncak, harus mengevaluasi apakah benar 

program tersebut telah berhasil. 

 Sampai sekarang ini evaluasi merupakan kelemahan 

yang paling besar dari program pengembangan organisasi. 

Banyak evaluasi yang dilakukan dengan cara yang sangat 

subyektif, yakni  : 

• Evaluasi pada umumnya dilakukan oleh para peserta 

sendiri. Mereka tentu cenderung melaporkan 

pengembangan organisasi dengan hal-hal yang 

menyenangkan kalau didengar oleh Agen Pengubah. 

• Evaluasi oleh Agen Pengubah dan atau manajemen 

puncak. Mereka sering hanya melihat pada segi-segi 

yang positif saja dari pengembangan organisasi. 

 Evaluasi yang subyektif ini memang mudah 

dilakukan dan sedikit biayanya. Tetapi evaluasi subyektif 

tidak memberi bukti yang kuat tentang keberhasilan atau 

kegagalan program Pengembangan Organisasi. 



87 

 

 Ada juga evaluasi yang agak obyektif, yakni dengan 

membandingkan hasil yang benar-benar dicapai oleh 

program dengan sasaran yang ditentukan sebelumnya. 

Tentu saja sejak permulaan sasaran tersebut harus sudah 

ditentukan,  selain itu perumusannya juga harus jelas dan 

mudah dievaluasi. 

 Sebenarnya yang paling ideal, para pemakai teknik 

intervensi harus berusaha mengevaluasi program mereka 

dengan menggunakan data yang nyata. Misalnya dengan 

membandingkan data sebelum dan data sesudah program 

Pengembangan Organisasi dilaksanakan. Data tersebut 

dapat mengenai kemangkiran, pergntian (turnover) pegawai, 

keluhan, data keuangan  dan sebagainya. Data tersebut 

dikumpulkan sebelum pengembangan organisasi 

dilaksanakan dan dijadikan dasar pembanding dengan data 

sesudah pengembangan organisasi nantinya. 

 Supaya hasil evaluasi lebih obyektif lagi, organisasi 

dapat menggunakan “kelompengembangan organisasik 

pengendali” untuk dijadikan sebagai sarana pembanding. 

Kelompengembangan organisasik pengendali ini adalah 

kelompengembangan organisasik yang tidak ikut dalam 

program Pengembangan Organisasi. Secara skematis, 

pengukuran keberhasilan intervensi dapat dilukiskan 

seperti gambar berikut ini : 
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Mengukur Keberhasilan Intervensi Pengembangan 

Organisasi 

 

Sangat Sangat 

Subyektif Obyekti 

 1                          2                          3                          4                          5 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. 

Pengukuran keberhasilan intervensi 

Ket : 

• Evaluasi yang terdapat dalam kotak paling kiri adalah 

evaluasi yang paling subyektif. 

• Evaluasi yang terdapat dalam kotak paling kanan 

adalah evaluasi yang paling obyektif. 

• Makin ke kanan makin bertambah besar 

obyektivitasnya; dan makin ke kiri makin bertambah 

besar subyektifitasnya. 

 

 

 
 
 

Evaluasi 
oleh 
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Manajemen 
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B. Memantapkan Perubahan   

 Setelah melakukan evaluasi, organisasi perlu 

mengadakan tindak lanjut terhadap program 

Pengembangan Organisasi. Tindak lanjut yang pertama, 

yakni mengevaluasi program telah dibahas. Organisasi 

melanjutkan pada  tindak lanjut yang kedua, yakni 

memantapkan pengembangan organisasi terhadap apa 

yang telah dicapai. 

 Program Pengembangan Organisasi bertujuan 

meningkatkan kerjasama, meningkatkan partisipasi dan 

meningkatkan produkvitas para pesertanya. Tujuan ini 

mungkin dapat dicapai selama program berjalan. Tetapi  

bagaimanakah setelah mereka kembali ke tempat pekerjaan 

masing-masing? Kebanyakan mereka kembali lagi kepada 

kebiasaannya yang semula.  Hasil dari program itu seakan-

akan dilupakan saja.  

Jika sebelum program pengembangan organisasi 

pimpinan tidak pernah mengajak staf untuk bepartisipasi 

dalam pengambilan keputusan, maka selama program 

pimpinan sebaiknya menyadari pentingnya mengajak staf 

berpartisipasi dan juga memperaktekkannya. Meskipun 

umumnya setelah kembali ke tempat pekerjaan, mereka 

kembali lagi kepada kebiasaan semula. 

Untuk memantapkan hasil pengembangan 

organisasi yang telah dicapai dalam program 
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pengembangan organisasi, manajemen puncak harus 

menciptakan sistem yang memungkinkan dimantapkannya 

hasil pengembangan organisasi tersebut. Kalau metode 

pembentukan tim sudah diterima dengan baik dan meluas, 

seyogyanya selalu dibentuk tim untuk setiap proyek atau 

setiap program kegiatan yang baru. 

 Keberhasilan mengurangi biaya atau mengurangi 

pergantian pegawai yang tercapai di bagian yang satu 

dijadikan contoh keefektifan untuk bagian yang lain. 

Membiasakan memakai kisi pimpinan untuk menilai diri, 

serta membiasakan pengucapan istilah-istilah yang telah 

dianggap cocok untuk percakapan sehari-hari. Dengan 

demikian  perubahan-perubahan yang berasal dari 

pengembangan organisasi tersebut akan menjadi 

terintegrasi ke dalam struktur, norma dan budaya dari 

organisasi. 
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KATA PENGANTAR 

 

Merupakan anugerah yang tak terhingga 

penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang dengan 

sifat Rahman dan Rahim-Nya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan buku lanjutan seri manajemen 

organisasi yang berjudul “Pengambilan Keputusan 

Dalam Organisasi” Mengoptimalkan Peran 

Komunikasi Dalam Perubahan Organisasi. Pemilihan 

judul ini tak terlepas dari kegiatan yang sehari-hari 

dilakukan pimpinan suatu organisi selaku pengambil 

keputusan (decision maker).  

Pengambilan keputusan merupakan kegiatan 

pasti yang harus dilakukan bagi seorang pemimpin 

disebuah organisasi. Ada jenis keputusan yang 

sifatnya rutin, yaitu keputusan yang sudah dilakukan 

berulangkali dan relatif sama setiap waktu. Sementara 

itu ada juga jenis keputusan yang sifatnya insidensial 

yaitu keputusan yang diambil pada situasi kondisi 

tertentu dan sifatnya tidak rutin. Baik dalam proses 

pengambilan keputusan rutin maupun insidensial, 

peran komunikasi pada keduanya sangat dominan. 

Komunikasi merupakan satu komponen 

penting dalam proses pengambilan keputusan, dalam 
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hal ini tentu yang dimaksud adalah sebuah proses 

komunikasi yang efektif. Terkadang komunikasi justru 

menjadi dasar dari keberhasilan proses pengambilan 

keputusan. 

Kehidupan organisasi yang berjalan sangat 

dinamis, mengharuskan organisasi untuk mampu 

beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sementara itu 

dalam situasi perubahan organisasi yang diakibatkan 

oleh pengaruh lingkungan, munculnya gejolak dan 

konflik sangat rentan terjadi. Diperlukan suatu upaya 

yang dapat mengeliminir dampak buruk hal tersebut. 

Sementara itu komunikasi, dalam hal ini  dapat 

dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengeliminir 

potensi dan akibat dari gejolak dan konflik yang 

terjadi pada sebuah organisasi. 

Akhirya menjadi sangat penting bagi sebuah 

organisasi ketika pemimpinnya mampu  membawa 

perubahan kearah yang lebih positif. Peran 

komunikasi atas keberhasilan proses perubahan 

tersebut hendaknya harus menjadi bahan 

pertimbangan para pengambil keputusan (decision 

maker) untuk meningkatkan kemampuan interpersonal 

dan communication tidak saja untuk para pengambil 

keputusan maupun para pelaksana keputusan.  
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