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Bahasan manajemen perubahan menjadi menarik karena perubahan adalah hal yang tidak 

dapat dihindari di dalam proses tumbuh kembangnya suatu organisasi. Perubahan dapat 

terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan lingkungan bisnis, perubahan ekspektasi 

pelanggan, persaingan yang semakin ketat, teknologi yang berkembang pesat, atau 

kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Di sisi lain, perubahan juga 

dapat menimbulkan ketidakpastian, resistensi, dan ketakutan di kalangan 

pegawai/karyawan, manajer dan pemimpin organisasi. Oleh karena itu, manajemen 

perubahan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi di 

organisasi dapat dikelola dengan efektif dan efisien. 

Manajemen perubahan juga menarik karena melibatkan berbagai aspek yang berbeda, 

termasuk aspek manusia, proses, teknologi, dan strategi. Hal ini membuat manajemen 

perubahan menjadi hal yang menarik dan menantang bagi para manajer, pemimpin dan 

profesional di bidang bisnis dan organisasi. Selain itu, manajemen perubahan juga berkaitan 

erat dengan inovasi dan perbaikan terus-menerus, yang merupakan kunci untuk 

mempertahankan keunggulan kompetitif organisasi di lingkungan yang terus berubah. Oleh 

karena itu, bahasan manajemen perubahan menjadi sangat relevan dan penting bagi 

organisasi yang ingin terus berkembang dan berhasil di masa yang akan datang. 

Buku "Change Management Masterclass: A Step by Step Guide to Successful Change 

Management" yang ditulis oleh Mike Green dan diterbitkan oleh Kogan Page ini dapat 
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dikatakan sebagai panduan lengkap tahapan untuk mengelola perubahan di organisasi 

dengan baik. 

Buku ini disusun dalam 10 (sepuluh) bab yang membahas berbagai topik terkait manajemen 

perubahan. Bahasan yang dituangkan pada Bab 1 - 2  dimulai dari memahami pentingnya 

perubahan, apa itu perubahan organisasi, dan cara mengidentifikasi kebutuhan perubahan 

dengan menggunakan beberapa alat dan model analisis. Selanjutnya, Bab 4 - Bab 9 

menyajikan juga hal-hal penting yang harus diketahui oleh pemimpin organisasi untuk 

mengelola perubahan secara efektif dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Hal 

penting tersebut meliputi penentuan arah dari perubahan yang akan dilakukan, bagaimana 

memformulasi proses perubahan, bagaimana pelibatan stakeholder, bagaimana 

implementasi perubahan, bagaimana pengelolaan transisi dan bagaimana integrasi 

perubahan ke dalam budaya baru organisasi. 

Pada setiap bab-nya, Mike Green memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami, 

serta memberikan contoh nyata dari pengalaman yang ia miliki dalam mengelola perubahan 

di berbagai perusahaan. Buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus, gambar, dan diagram 

yang membantu pembaca memahami konsep-konsep yang disampaikan dengan lebih baik. 

Bahkan pembahasan studi kasus perubahan organisasi diuraikan secara khusus pada Bab 3 

yang mengambil kasus perubahan di sektor swasta maupun sektor publik. Studi kasus ini, 

bermanfaat untuk mengetahui bagaimana suatu perubahan dilakukan dalam beragam 

konteks organisasi dan lingkungan organisasi. Pada Bab 10 sebagai bab terakhir, penulis 

memaparkan kesimpulan sekaligus “lesson learnt” dari kasus “best practice”. 

Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah fokusnya pada aspek manusia dalam 

manajemen perubahan. Mike Green membahas pentingnya memahami emosi, motivasi, 

dan persepsi tim terkait perubahan yang akan terjadi, serta memberikan strategi untuk 

mengelola dan mengatasi resistensi terhadap perubahan. 

Secara keseluruhan, buku "Change Management Masterclass: A Step by Step Guide to 

Successful Change Management" sangat direkomendasikan bagi para manajer, pengajar 

pengembangan organisasi dan profesional yang ingin mengelola perubahan di organisasi 

dengan sukses. Buku ini memberikan wawasan dan strategi praktis yang dapat diterapkan 

untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam mengelola perubahan. 

Mike Green memiliki banyak pengalaman dalam memfasilitasi perubahan organisasi lebih 

dari 20 tahun baik organisasi publik maupun swasta. Pengalaman sebelum menjadi 

konsultan yang membantu banyak organisasi berhasil melakukan perubahan adalah sebagai 

manajer keuangan, negosiator perdagangan dan psikoterapi. Mike juga memimpin 

Traditional Space, sebuah institusi yang membantu individu, tim dan organisasi untuk 

tumbuh berkembang melalui beragam bentuk intervensi. 
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