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Abstract: This study reviews changes in organizations. To create organizational governance and 
business processes, both in the public sector and the business world, to be more effective, productive, 
efficient, creative, systematic and performing. Moreover, to increase competitiveness and improve 
performance. Especially in the public sector to improve the quality of public services (prime service) 
and other tasks (development and government), it is very necessary to make changes, which are 
routine in nature, this applies to all levels of public organizations, including the organizational unit 
where the ASN (Civil Apparatus) is located. State) perform work activities. The position of the 
organization that was initially considered unfavorable was changed to a better condition or to an ideal 
condition, which was carried out through a planned change process. 

Keywords: Tips for managing change, key questions for change 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Corresponding author: Andik Karyono Dwi Prasetyo, E-mail: prasetyoandikdwi73@gmail.com Tel: +6281-3441-0518-0.  

Pendahuluan 

Pada hakikatnya sebuah perubahan adalah keniscayaan didalam perjalanan sejarah manusia 

pada semua aspek kehidupan. Perubahan terjadi karena sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya 

atau karena temuan atau inovasi pada masa tertentu. Dalam beberapa dekade terakhir ini, temuan di 

bidang teknologi informasi seperti handphone, internet, facebook, instagram, whatsapp dan sebagainya 

dengan cepat berpengaruh pada perubahan perilaku manusia, masyarakat dan organisasi bisnis, sosial 

politik dan organisasi publik. Selain itu, munculnya juga berbagai ide atau pemikiran tertentu yang 

menjadi bahan pertimbangan perlunya perubahan dan upaya antisipatif secara bijak dan tepat. Namun 

dalam kenyataannya, tuntutan perubahan tidak hanya berasal dari eksternal tetapi juga dari internal 

organisasi / unit organisasi. 

Bagi organisasi dikalangan pemerintah dengan kondisi ini, suka atau tidak suka, sukarela atau 

terpaksa, perubahan harus cepat dilakukan, baik dalam pelayanan publik, administrasi pemerintahan 

dan juga administrasi pembangunan. Perlunya segera dilakukannya perubahan dikarenakan dengan 

adanya perubahan maka akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sebagai salah satu 

contoh diperlukan perubahan untuk menciptakan pelayanan transportasi yang mudah, murah dan 

cepat, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, 

dan sebagainya. Berbagai kebijakan untuk mendukung melakukan perubahan diantaranya sudah 

diterbitkan, seperti  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, beberapa 
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kebijakan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik yang menggariskan bahwa Inovasi Pelayanan Publik 

adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan kreatif orisinal dan atau hasil 

adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Juga peraturan-peraturan Menteri PAN dan RB mengenai reformasi birokrasi, antara lain 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN 

dan RB) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan, serta 

Permen PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan 

Instansi Pemerintah (PPAPIP). Kesemuanya tersebut diatas  merupakan faktor pendukung untuk 

melakukan perubahan di lingkungan instansinya masing-masing, sehingga dengan demikian setiap 

langkah dalam melakukan perubahan dinaungi oleh regulasi yang memberikan rasa aman dan pasti. 

Analisa  

Dalam melakukan perubahan tentunya sangat diperlukan berbagai kiat-kiat, hal ini dimaksudkan  untuk 

memudahkan dan mengawasi setiap tahapan yang dilaksanakan, baik  sejak tahap awal hingga 

tahapan akhir. Berikut ini akan dijelaskan apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan perubahan : 

Tahap 1:  Memahami Permasalahan: Diagnosa Organisasi 

Tahapan ini merupakan tahap awal, yang paling menentukan dalam suatu  organisasi  untuk  

melakukan  perubahan  secara tepat apalagi untuk mencapai organisasi berkinerja tinggi (OBT). 

Memahami permasalahan berarti dilakukan dengan menganalisa pemasalahan yang ada dalam 

organisasi/unit organisasi, dengan melakukan penilaian terhadap kondisi fungsi–fungsi organisasi 

sesuai dengan jenjang jabatannya dalam rangka merancang perubahan secara tepat. Aktivitas analisa 

ini dikenal sebagai diagnosa organisasi: organizational diagnosis, involves diagnosing or assessing an 

organization’s  current level of functioning in order to design appropriate change interventions) (dalam 

Sunari, LAN, 2014). Fungsi-fungsi atau bagian-bagian organisasi mana saja yang bermasalah, sebagai 

acuan untuk untuk merumuskan upaya perbaikan yang tepat. Pengertian diagnosa organiasi di atas 

sebenarnya masih umum, karena untuk merumuskan atau mendisain upaya perubahan yang tepat (to 

design appropriate interventions), kita tidak dapat hanya melihat kondisi saat ini saja, tetapi juga 

mengetahui kondisi apa yang ingin dicapai, yang ideal atau yang diharapkan. Karena itu, untuk itu, 

lebih memperjelas, diagnosa organisasi dapat kita artikan sebagai upaya menganalisa atau menilai 

kondisi atau tingkat kinerja fungsi-fungsi (elemen, unsur) organisasi saat ini dalam rangka memahami 

permasalahan, dan menyusun rencana perubahan untuk mencapaikan kondisi atau kinerja yang 

diinginkan. Dengan mengetahui kondisi saat ini atau permasalahan yang ada dan kondisi yang akan 

dicapai, maka kita dapat menilai seberapa serius gap yang terjadi dan apa rumusan solusi inovatif yang 

tepat.  

Tahap 2: Merencanakan Perubahan 

Setelah mengetahui permasalahan dalam organisasi termasuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

terjadinya permasalahan tersebut, kebutuhan dan tujuan untuk melakukan perubahan pada elemen 

atau faktor-faktor apa saja dan pada tingkatan mana, tahap berikutnya menyusun rencana perubahan. 

Perencanaan perubahan dituangkan dalam rencana yang komprehensif yang disampaikan kepada 
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para pihak terkait baik internal maupun eksternal, utamanya para pihak dalam organisasi/unit 

organisasi terkait. Rencana perubahan yang disusun, harus dapat menjawab beberapa pertanyaan 

kunci, antara lain: 

a.Apa tujuan perubahan? 

b.Mengapa harus berubah? 

c.Apa yang manfaat/kekuatan dan kekurangan/kelemahan jika melakukan perubahan? 

d.Bagian-bagian atau elemen apa saja yang harus berubah? 

e.Kapan perubahan dilakukan? 

f.Siapa saja (stakeholders) yang terkait/terkena perubahan? 

g.Siapa yang harus dilibatkan untuk melakukan perubahan, utamanya untuk menjadi agen-agen      

   perubahan? 

h.Sumber daya apa saja dan berapa besar sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan  

   perubahan? 

i.Bagaimana perubahan dilakukan: tahapan manajemen perubahan dan strategi apa yang akan  

  digunakan untuk melakukan perubahan? 

Tahap 3: Melaksanakan Rencana Perubahan 

Setelah rencana perubahan disusun secara rinci dilanjutkan dengan ditetapkan serta disosialisasikan, 

maka tahap berikutnya adalah melaksanakannya. Pelaksanaan dilakukan secara konsisten mengacu 

pada jadwal dan urutan kegiatan-kegiatannya. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan 

perubahan dan pencapaian target sesuai rencana, perlu dilakukan upaya pengendalian sepanjang 

pelaksanaan rencana perubahan. Pengertian pengendalian adalah kegiatan pemantauan ditambah 

tindak lanjut perbaikan jika dijumpai ada hal yang kurang atau tidak tepat pada saat pelaksanaan. 

Kegiatan pemantauan dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan rencana dengan rencana yang 

telah ditetapkan, apakah terdapat perbedaan, misalnya kesalahan atau kekurangan dalam 

pelaksanaan. Hasil pemantauan, berupa catatan misalnya: sesuai atau tidak sesuai, dan sebagainya, 

yang akan menentukan rekomendasi tindak lanjutnya. 

Pemantauan yang tidak ada tindak lanjutnya, walaupun ditemukan adanya kesalahan atau kekurangan 

dalam pelaksanaan, maka tidak akan memberikan jaminan bahwa perubahan akan berhasil. 

Pemantauan akan bermanfaat jika ada tindak lanjut terhadap hasil atau temuan pemantauan. Jika tidak 

ditemukan kesalahan atau kekurangan pada pelaksanaan, maka tidak perlu dilakukan upaya tindak 

lanjut perbaikan, kecuali jika dianggap penting untuk meningkatkan atau mencapai lebih dari target 

yang telah direncanakan. Dalam kondisi yang sudah sesuai, tindak lanjutnya dapat juga berupa 
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kesimpulan, misalnya, sudah dilaksanakan dengan baik, dan dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan 

kegiatan berikutnya. 

Tahap 4: Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan 

Dalam tahapan ini diperlukan data lengkap untuk melakukan evaluasi, oleh karena itu dalam tahap ini 

dilakukan pengumpulan data untuk evaluasi. Sumber data utama adalah hasil pengendalian 

(pemantauan ditambah tindak lanjut) yang dilaksanakan secara berkala sepanjang pelaksanaan 

rencana perubahan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan capaian pada akhir pelaksanaan 

perubahan dengan rencana perubahan. Metode yang dapat digunakan, antara lain evaluasi kinerja 

organisasi/unit kerja dan evaluasi kinerja sumber daya manusianya. 

Kesimpulan  

Perubahan yang tidak dikelola dengan baik maka akan  berpotensi menimbulkan penolakan, 

resistensi dan gagal mencapai target waktu dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, agar 

perubahan dapat berhasil, memerlukan pengelolaan yang baik, dengan menggunakan kiat-kiat melalui 

tahapan memahami permasalahan, merencanakan perubahan, melaksanakan perubahan, dan 

mengevaluasi hasil pelaksanaan perubahan. Idealnya sebuah perubahan paling tidak mengandung 

terobosan atau sesuatu yang baru bagi organisasi atau unit organisasi tersebut, yang selanjutnya 

dapat diimplementasikan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kinerja 

organisasi dan individu yang ada didalamnya. 
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Abstrak: Studi ini mengulas tentang perubahan dalam organisasi. Untuk menciptakan tata 
kelola organisasi  dan bisnis proses baik di sektor publik maupun dunia usaha, agar lebih 
efektif, produktif, efisien, kreatif, sistematis dan berkinerja. Terlebih lagi untuk 
meningkatkan daya saing dan meningkatkan performance kinerja. Terutama disektor publik 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (pelayanan prima) dan tugas-tugas lainnya 
(pembangunan dan pemerintahan), maka sangat perlu dilakukan perubahan, yang bersifat 
rutin, hal ini berlaku untuk semua tingkatan organisasi publik, termasuk unit organisasi 
tempat ASN (Aparatur Sipil Negara) melakukan aktifitas bekerja. Posisi organisasi yang 
semula dinilai kurang baik diubah menuju kondisi yang lebih baik atau menuju kondisi ideal 
yaitu dilakukan melalui proses perubahan yang terencana.  

Katakunci: Kiat-kiat mengelola perubahan, pertanyaan kunci perubahan 
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