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Abstract: Organizational dynamics are rapidly changing along with the rapid flow of
information towards the industrial era 4.0, which requires personnel who have the skills to
quickly diagnose organizations. The concept of "agile organization" requires leaders who are
able to move quickly and as a consequence high-performing organizations are needed. In
this review, various alternatives are proposed in diagnosing organizations. The author's
purpose in conducting organizational diagnosis is to find out precisely the problems in the
organization including knowing the factors that cause these problems and formulating
solutions. Organizational problems are not only felt by the leadership and employees
(internal) of the organization but also by external parties (the views of partners, clients, or
other stakeholders). Therefore, organizational diagnosis often also requires the views of the
organization's external partners, through interviews or sending out questionnaires. Against
problematic organizations, we are easier to understand and analyze. But in cases where the
organization is already in good condition or even rated as high performing, does it still need
to make changes? The answer is yes. Why? Because the dynamics or changes in the external
environment of the organization are very fast, especially with the advancement of
information technology. It is hoped that with a very good diagnosis of the organization,
organizational problems will soon be found and solutions will be immediately sought.
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Pendahuluan
Pada hakekatnya suatu organisasi akan tumbuh dan berkembang bahkan akan
dapat bertahan hidup manakala organisasi tersebut mampu beradaptasi dan menyesuaikan
diri dengan yang terjadi di lingkungannya. bilamana tidak, maka organisasi tersebut akan
sulit melakukan perubahan, bisa jadi cepat atau lambat akan mati. Sebagai contoh beberapa
perusahaan raksasa di negara maju seperti di Jepang, dimana perusahaan tersebut
menguasai pasar selama 20 tahun salah satunya Panasonic, Sony, Sharp, Toshiba dan
Sanyo (Ginting 2019:219). Namun akhirnya mereka mengumumkan bahwa angka rugi
miliaran US dollar dan harga saham mereka turun drastis, karena ternyata mereka kalah
bersaing dalam kompetisi global dengan perusahaan-perusahaan yang ada dinegara Korea,
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seperti Samsung dan LG. Banyak faktor yang menyebabkan kekalahan tersebut, antara lain:
a) karena para pemimpinnya terlambat menyadari perubahan lingkungan eksternal yang
terjadi begitu cepat; b) kegagalan atau terlambatnya melakukan langkah-langkah perubahan
kondisi internal organisasi untuk beradaptasi dan memenangkan persaingan di pasar global.
Kondisi tersebut baru disadari setelah semuanya sudah terjadi. Ada hal yang menarik dari
mengapa perusahaan-perusahan dinegara korea lebih sukses, beberapa keunggulannya
yang membuat mereka berhasil, ada 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut: a) mampu
memperkirakan/memprediksi perubahan lingkungan eksternal organisasi (seperti kemajuan
teknologi, perubahan pasar, kompetitor dan selera konsumen); dan b) mampu mendiagnosa
kondisi internal organisasinya dengan tepat, hal-hal atau aspek-aspek apa saja yang lemah
dan prioritas untuk diperbaiki; c) mampu menggunakan hasil kedua diagnosa (a dan b) di
atas untuk menentukan dan melaksanakan berbagai upaya solusi inovatif yang tepat bagi
perbaikan organisasi (kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia, teknologi, dsb).
Dari sekian banyak parameter keberhasilan perusahaan yang ada di Korea, Tentunya
keberhasilan organisasi juga dipengaruhi juga oleh para pemimpinnya yang berpengalaman,
memiliki tacit knowledge dan mampu melihat jauh ke depan (visioner). Berbicara lebih jauh
tentang kegagalan dan keberhasilan perusahaan sebagaimana tersebut diatas, sebenarnya
tidak hanya diperlukan bagi perusahaan swasta saja, tetapi juga bagi semua oganisasi,
termasuk didalamnya organisasi sektor publik atau birokrasi pemerintah (kementerian,
lembaga, satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD) dari tingkat atas organisasi hingga
tingkat unit organisasi/unit kerja terbawah yang menjadi ujung tombak dalam memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat, artinya tidak hanya organisasi saj melainkan para
individu Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk para pemimpinya jika ingin sukses dalam
pelaksanaan tugas dan kariernya, harus mampu merespon perkembangan lingkungan
dengan meningkatkan kompetensinya. Jika organisasi sektor publik dan para individunya
melakukan itu semua dengan cepat dan tepat, maka dapat memberikan kontribusi yang
sigfinikan bagi peningkatan daya saing negara dan bangsa Indonesia dalam kancah
kompetisi regional dan global (Risdwiyanto 2017).
Suatu negara jika ingin diakatakan maju, maka salah satunya harus didukung oleh
birokrasi yang kuat, efisien, efektif, akuntabel, adaptif dan memiliki budaya organisasi yang
berorientasi pada peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Karena dengan memiliki
birokrasi seperti ini dapat disebut sebagai organisasi berkinerja tinggi (OBT) atau instansi
yang berkinerja tinggi. Birokrasi yang OBT akan terbentuk jika dipimpin oleh pemimpin
perubahan, yang memiliki 3 ciri utama, yaitu: 1) memiliki visi atau tujuan ideal yang jelas; 2)
memiliki program yang jelas yang diturunkan dari visinya jelas; c) dan mampu
mempengaruhi atau mengajak orang lain (stakeholders) untuk melaksanakan programnya
dalam rangka mencapai visi tersebut. Hal ini dapat dilihat di berbagai negara yang memiliki
birokrasi seperti itu, misalnya contoh yang paling dekat Singapore, Jepang dan Korea
Selatan. Bagaimana dengan birokrasi di Indonesia? Terdapat banyak juga beberapa
Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten, kota) yang sudah menunjukkan prestasi dan
kemajuannya. Mereka bisa berubah dan maju, disebabkan karena para pemimpinnya
mampu berperan sebagai pemimpin perubahan yang memiliki visi dan program yang jelas
dan mampu menggerakkan sumber daya manusia aparaturnya dan masyarakat untuk
merealisasikan visi dan program- programnya. Namun muncul ada kekhawatiran dari
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stakeholder yaitu masyarakat khususnya, apa yang terjadi, bilamana pemimpin mereka tidak
lagi menjabat atau selesai masa jabatannya? Akankah prestasi yang telah dicapai dapat
tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan oleh pemimpin berikutnya? Apakah organisasi
dan manajemennya mampu merespon perkembangan dan tuntutan lingkungannya?
Ataukah tidak bisa seperti pendahulunya. Ada yang menarik dalam tulisan ini yaitu contoh
perusahaan Kereta Api Indonesia (PT. KAI) setelah berubah maju dan mampu memberikan
layanan terbaiknya, hingga sekarang tetap mampu melakukan hal yang sama bahkan
berusaha terus meningkatkan layanannya, sekalipun para pemimpinnya telah berganti.
Contoh tersebut merupakan bukti bahwa menjaga dan meningkatkan kinerjanya sekalipun
para pemimpinnya berganti maka komitmenlah yang harus dijaga oleh semua pihak.
Mengingat sulitnya mempertahankan sebuah organisasi agar berkinerja tinggi, maka perlu
dipikirkan sejak dini dan dipersiapkan harus terus-menerus mampu menciptakan para
pemimpin perubahan di semua tingkatan unit organisasinya, mulai dari para pemimpin
tertinggi hingga para pemimpin pada tingkat bawah (administrator dan pengawas) dan juga
para pelaksananya, maka perlu adanya pengetahuan dan ilmu mendiagnosa organisasi,
diharapkan dengan adanya kemampuan mendiagnoa organisasi hal-hal yang terjadi
sebagaimana telah diuraikan diatas tidak akan terjadi, karena sejak dini sudah dipersiapkan
(Risdwiyanto 2017).

Analisa
Terkadang kita jarang berdamai dengan Issu strategis, hal ini banyak dimaklumi
karena masih ada yang beranggapan bahwa issu tersebut berita yang belum jelas. Agar isu
menjadi jelas dan dapat disebut masalah, maka perlu dicari kebenarannya, perlu dibuktikan
dengan data dan informasi yang akurat. Suatu isu disebut strategis, jika terkait dengan dan
tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi tertentu. Kemudian, isu yang sudah terbukti atau
didukung dengan data/informasi yang akurat menjadi atau disebut masalah. Maka tentunya
tiap tingkatan unit organisasi memiliki isu-isu yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit
organisasinya. Semakin tinggi tingkatan unit organisasinya, semakin kompleks
permasalahannya.
Idealnya, ketika menyatakan bahwa isu-isu strategis dapat diyakini kebenarannya
maka untuk menjadi gagasan perubahan dan pembahasannyapun sebaiknya lebih rinci
untuk diselesaikan, maka perlu dibuktikan atau didukung dengan data atau informasi yang
tepat. Setelah memperoleh satu isu strategis, maka proses berikutnya adalah kita harus
melakukan diagnosa organisasi. Mendiagnosa organisasi merupakan langkah awal yang
sangat menentukan. Kesalahan dalam mendiagnosa organisasi dapat menimbulkan
berbagai kendala. Pertama, pemimpin dapat merasa kurang percaya diri dalam meyakini
apakah tujuannya benar atau tidak. Kedua, pemimpin akan kesulitan mendapatkan
argumentasi yang tepat dalam meyakinkan stakeholdernya. Tentusaja kedua hal ini dapat
menjadi pintu masuk bagi stakeholder yang resisten untuk menggagalkan perubahan yang
akan dilaksanakan.
Untuk terhindar dari kesalahan dalam melakukan diagnosa organisasi, naka kita
harus mengetahui terlebih dahulu mengapa kita perlu melakukan diagnosa organisasi.
Diagnosa organisasi dimaksudkan untuk menilai kondisi organisasi yang semula dianggap
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masih berupa isu menjadi masalah nyata yang harus diselesaikan. Perubahan isu menjadi
masalah dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti berupa
data/informasi yang relevan dan akurat. Karena itu, masalah merupakan isu yang sudah
dibuktikan kebenarannya dengan data/informasi, untuk kemudian dianalis dan menjadi
acuan untuk merumuskan solusinya. Cara melakukan diagnosa dapat dilakukan dengan
pengamatan, pengisian kuesioner, dan wawancara, atau gabungan mencakup dua atau tiga
cara tersebut didukung data atau informasi yang sudah tersedia. Mendiagnosa isu dan
masalah organisasi kemudian merumuskan solusinya, merupakan proses pengambilan
kebijakan di tingkat organisasi/unit organisasi terkait. Sebagaimana telah dijelaskan,
perumusan atau pengambilan kebijakan diawali dengan memahami dan menganalisa isu-isu
yang berkembang. Diagnosa organisasi berawal dari identifikasi isu-isu yang relevan.
Sebagai contoh, proses diagnosa penyakit pasien misalnya sakit pencernaan yang
dilakukan seorang dokter diawali dengan bertanya kepada pasien tentang gejala yang
dirasakan pasien. Gejala tersebut adalah isu-isu, yang akan dianalisa dokter dengan
serangkaian cara termasuk dengan bantuan pemeriksaan di laboratorium. Setelah
mengetahui sebab-sebab penyakit secara pasti, maka dokter akan menentukan upayaupaya penyembuhan sakit pasien, sehingga diharapkan pasien dari yang semula sakit perut
berkepanjangan menjadi sehat kembali atau tidak sakit perut kembali. Tubuh manusia
adalah organisasi, mobil, lingkungan hidup, lingkunan sosial, negara, masyarakat juga
adalah organisasi yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen. Karena itu, ketika
kita membawa mobil ke bengkel karena masalah dalam mesinnya, montir akan bertanya
kepada kita, apa yang dirasakan waktu mengendarai mobil. Montir mulai mendiagnosa, dan
apa yang ditanyakan adalah mengidentifikasi gejala, atau isu tentang mesin mobil dari sudut
pandang kita sebagai yang mengendarai. Selanjutnya, montir akan menindaklanjuti isu-isu
tersebut dengan diagnosa atau analisa sesuai prosedur sebagaimana mestinya dari sudut
pandang keahlian montir tersebut. Demikian juga terhadap permasalahan sosial, lingkungan
hidup, dan permasalahan negara/bangsa yang lebih besar dan rumit.
Setelah kita tahu tentang mengapa kita perlu melakukan diagnose, maka berikut ini
akan diuraikan tentang apa tujuan melakukan diagnosa organisasi, Tujuan kita melakukan
diagnosa organisasi adalah menemukan secara tepat permasalahan dalam organisasi
termasuk mengetahui faktor- faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dan
merumuskan solusinya. Permasalahan organisasi tidak hanya dirasakan oleh pimpinan dan
pegawai (internal) organisasi dan juga yang dirasakan pihak eksternal (pandangan mitra
kerja, klien, atau stakeholders lainnya). Karena itu, diagnosa organisasi seringkali juga
memerlukan pandangan dari para mitra kerja eksternal organisasi tersebut, melalui metode
wawancara atau mengirimkan kuesioner. Terhadap organisasi yang bermasalah, kita lebih
mudah untuk memahami dan menganalisanya. Tetapi pada kasus dImana organisasi
tersebut sudah dalam kondisi baik atau bahkan dinilai berkinerja tinggi, apakah masih perlu
melakukan perubahan? Jawabannya ya. Mengapa? Karena dinamika atau perubahan
lingkungan eksternal organisasi sangat cepat, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi.
Sebagai contoh, perusahaan taksi terbaik di Indonesia, beberapa waktu yang terkena
dampak negatif karena tidak cepat merespon kemajuan teknologi informasi dimana
dilingkungan bisnis angkutannya saat itu masih menggunakan metode yang konvensional,
sementara dalam waktu singkat muncul operator- operator angkutan online (taksi dan ojek
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motor atau Gojek) dengan layanan lebih cepat, lebih murah, dan jalur jalan (map) yang
terukur didukung teknologi informasi yang maju. Maka yang terjadi perusahaan taksi
tersebut sempat koleps, maka agar tetap eksis, perusahaan taksi tersebut secara cepat
melakukan perubahan, mengadopsi teknologi informasi tersebut (Fahrozi 2016).
Hal ini juga terjadi dalam layanan publik lainnya, dimana sudah muncul berbagai
inovasi yang sesuai dengan inovasi teknologi informasi dan tuntutan daya saing, seperti
layanan paspor yang sekarang jauh lebih cepat, mudah dan biaya pasti, layanan perizinan
dan layanan publik lainnya. Di negara maju sekalipun, layanan publik yang sudah sangat
baik dan lebih maju, mereka tetap memerlukan peningkatan dan inovasi-inovasi baru yang
relevan dengan kemajuan jaman. Ini dilakukan dengan berpikir visioner, sehingga yang
terjadi adalah tidak lagi berangkat dari kondisi yang buruk, tetapi berawal dari kondisi
layanan yang sudah baik namun perlu peningkatan disebabkan adanya perkiraan/prediksi
dalam beberapa tahun ke depan terjadi perubahan kebutuhan di lingkungan eksternal yang
sering dipengaruhi dengan kemajuan teknologi informasi. Kita dapat melihat perubahan dari
2G, ke 3G, 4G, 5G dan bahkan sudah ada negara yang mulai riset 6G, serta perkembangan
smartphone yang sangat cepat. Kesimpulannya, setiap organisasi jika ingin eksis dan sesuai
tuntutan lingkungan eksternalnya, dituntut untuk melakukan peningkatan, perbaikan atau
penyempurnaan yang berkelanjutan (continous improvement), sehingga suatu saat kelak
dapat mencapai tingkat organisasi berkinerja tinggi (OBT) atau high performance
organisation (HPO). Secara umum, organisasi berkinerja tinggi (OBT) atau high
performance organisation (HPO) adalah organisasi yang strategi, tujuan, dan operasi
internalnya terus menerus sejalan dengan tuntutan lingkungan eksternal perusahaan dalam
rangka memaksimalkan kinerja organisasi (as an organizational system that continually
aligns its strategy, goals, objectives, and internal operations with The demands of its
external environment to maximize organizational performance) (bahan LAN, 2014).
Selanjutnya berikut ini akan dipaparkan bagaimana tehnik mendiagnosa organisasi
agar sesuai dengan harapan. Sebagai seorang pimpinan tentunya perlu mengetahu teknikteknik mendiagnosasa organisasi.
Dewasa ini terdapat sejumlah model diagnosa organisasi yang lazim dipergunakan.
Model-model tersebut antara lain adalah :
a. Force Field Analysis (1951)
b. Leavitt’s Model (1965)
c. Likert System Analysis (1967)
d. Open Systems Theory (1966)
e. Weisbord’s Six-Box Model (1976)
f. Congruence Model for Organization Analysis (1977)
g. McKinsey 7S Framework (1981-82)
h. Tichy’s Technical Political Cultural (TPC) Framework (1983)
i. High-Performance Programming (1984)
j. Diagnosing Individual and Group Behavior (1987)
k. Burke-Litwin Model of Organizational Performance & Change (1992)
l. Falletta’s Organizational Intelligence Model (2008)
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Model-model diagnosa organisasi di atas hanyalah sekian dari beberapa model yang
ada. Model apapun yang dipilih, pada umumnya model-model tersebut menuntut dua
langkah utama yang dipaparkan di atas tadi, berikut uraian masing-masing langkah ;
a. Menilai Kinerja Unit Organisasi
Terlebih dahulu pemimpin perlu menilai kinerja unit organisasi saat ini. Dalam menilai
kinerja, pemimpin perlu melihat melihat output dan atau outcome apa yang harus dipenuhi
oleh organisasi. Data dan informasi tentang kedua hal ini dapat diperoleh di Renstra,
Laporan Kinerja, hasil observasi, atau dari narasumber. Di samping itu, pemimpin perlu
memvalidasi informasi tersebut dengan observasi dan mendapatkan masukan dari
narasumber yang dapat dipercaya.
Informasi tentang kinerja tidak semata-mata diperoleh dari unsur output organisasi. Data
dan informasi tentang kinerja bisa juga didapatkan dari input, business process termasuk
lingkungan organisasi. Standar-standar kinerja dari masing-masing unsur ini tentu sudah
ditetapkan. Misalkan, untuk unsur input yang berupa sumber daya manusia, tentu sudah
ditetapkan standar-standar kualitas yang dibutuhkan oleh organisasi dalam rangka menjalan
proses untuk menghasilkan output. Begitupula input lain seperti anggaran, proses tentu
sudah ada standar standar yang sudah harus dipenuhi.
Jika data dan informasi sudah dikumpul dan dianalisis, dan ditemukan bahwa
ternyata unsur-unsur tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan sehingga terdapat
kesenjangan atau gap, maka gap itulah yang dapat menjadi sasaran dari obyek perubahan.
Pun jika terpenuhi, maka gap dapat diciptakan dengan meningkatkan standar yang sudah
terpenuhi. Dengan demikian, gap tercipta sebagai pintu masuk untuk melakukan perubahan.
b. Menyusun langkah-langkah intervensi
Berangkat dari gap atau kesenjangan tersebut, langkah-langkah intervensi dapat
disusun. Pertama, deskripsikan secara terukur tentang kondisi kinerja yang diharapkan,
sekaligus mendeskripsikan secara terukur tentang kondisi kinerja saat ini.
Tabel berikut ini bisa dipergunakan sebagai alat bantu:

Gambar: Kondisi saat ini dan yang diharapkan
Sumber: kreasi penulis
Pendeskripsian kedua hal di atas memperlihatkan kesenjangan atau gap. Untuk
menutup kesenjangan tersebut, pemimpin perlu melakukan intervensi organisasi. Kemana
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intervensi akan diarahkan bergantung dari hasil analisis terhadap data dan informasi yang
terkumpul. Untuk itu, diperlukan data dan informasi yang akurat.
Pemimpin perlu turun ke lapangan, mengamati secara langsung apa yang terjadi.
Pemimpin tidak boleh menyandarkan data dan informasi yang tertulis dalam dokumen
dokumen, melainkan juga memerlukan data pengalaman (tacit knowledge). Intervensi dapat
diarahkan pada input organisasi sehingga sasaran perubahan bisa berupa perubahan
terhadap sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran atau input lainnya.
Intervensi juga dapat diarahkan business process, transformasi, atau cara organisasi
mengolah inputnya seperti penggunaan teknologi informasi, simplifikasi sistem dan
prosedur. Begitupula, intervensi dapat diarahkan pada output organisasi, termasuk
lingkungan organisasi.

Kesimpulan
Dalam melakukan diagnose pada dasarnya mirip seorang dokter. Namun yang
didiagnosa bukanlah tubuh manusia, melainkan organisasi yang dipimpinnya. Langkah yang
harus dilakukan adalah terlebih dahulu menilai kinerja organisasinya saat ini, kemudian
menemukan area yang bermasalah, lalu kemudian melakukan intervensi agar kinerja
organisasinya dapat meningkat. Kemampuan mendiagnosa organisasi secara akurat
menentukan berhasil tidaknya pemimpin tersebut dalam membawa perubahan bagi
organisasinya.
Pemimpin yang berkompeten tentunya memiliki kemampuan memilih Model-model
diagnosa sebagai alat bantu untuk mendiagnosa organisasi.
Banyak Model atau instrumen untuk mendiagnosa organisasi, namun tidak ada
model yang sempurna, akan tetapi model apapun dapat digunakan sesuai keperluannya
tetapi yang paling utama adalah ketajaman analisa pemimpinlah untuk menemukan
permasalahan dan hal-hal yang harus diperbaiki.
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Abstrak: Dinamika organisasi yang demikian cepat berubah seiring semakin cepatnya arus
informasi menuju era industri 4.0 menuntut aparatur yang memiliki kecapakan dalam
mendiagnosa organisasi dengan cepat. Konsep “agile organization” memerlukan pemimpin
yang mampu bergerak cepat dan sebagai konsekuensinya diperlukan organisasi yang
berkinerja tinggi. Dalam ulasan ini diajukan berbagai alternatif dalam mendiagnosa
organisasi. Tujuan penulis melakukan diagnosa organisasi adalah menemukan secara tepat
permasalahan dalam organisasi termasuk mengetahui faktor- faktor penyebab terjadinya
permasalahan tersebut dan merumuskan solusinya. Permasalahan organisasi tidak hanya
dirasakan oleh pimpinan dan pegawai (internal) organisasi dan juga yang dirasakan pihak
eksternal (pandangan mitra kerja, klien, atau stakeholders lainnya). Karena itu, diagnosa
organisasi seringkali juga memerlukan pandangan dari para mitra kerja eksternal organisasi
tersebut, melalui metode wawancara atau mengirimkan kuesioner. Terhadap organisasi
yang bermasalah, kita lebih mudah untuk memahami dan menganalisanya. Tetapi pada
kasus dImana organisasi tersebut sudah dalam kondisi baik atau bahkan dinilai berkinerja
tinggi, apakah masih perlu melakukan perubahan? Jawabannya ya. Mengapa? Karena
dinamika atau perubahan lingkungan eksternal organisasi sangat cepat, apalagi dengan
kemajuan teknologi informasi. Harapannya dengan terdiagnosanya organisasi dengan
sangat baik maka permasalahan organisasi akan segera diketemukan dan segera dicarikan
solusinya.
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