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BAGIAN 5

EVOLUSI BUDAYA DAN KEPEMIMPINAN
Dalam Bagian Kelima kita mengatasi pertanyaan yang sulit perubahan budaya. Dasar

yang paling penting untuk analisis ini diletakkan di dalam pembahasan sebelumnya tahapan

evolusi organisasi karena masalah perubahan budaya yang ada berbeda di setiap tahap.

Dalam Bab Lima Belas teori perubahan umum yang berlaku untuk budaya ditinjau dan

perubahan adalah soal bagaimana budaya berkembang di dalam organisasi yang masih di

bawah pengaruh pendiri dan pemilik dibahas. Mekanisme dari perubahan pengaturan

tersebut adalah tersedia untuk para pemimpin pada tahap ini diuraikan secara singkat.

Di Bab Enam Belas, perubahan budaya pada masa pertengahan dan organisasi yang

dewasa akan dibahas, dan manfaat perubahan mekanisme kepada para pemimpin di tahap

ini ditelaah. Perhatian khusus diberikan pada masalah dari perubahan budaya pada

organisasi yang mengalami kemunduran.

Bab Tujuh Belas menggambarkan beberapa mekanisme perubahan pada satu upaya

perubahan haluan yang diluncurkan oleh Multi Perusahaan. Kasus ini juga menggambarkan

betapa perubahan organisasi dan peningkatan dapat terjadi tanpa organisasi harus

mengubah beberapa asumsi yang dibangun lebih dalam. Para pemimpin lebih sering

membangunan kesuksesan mereka pada asumsi budaya yang ada, meskipun pada awal

perubahan proses ini mungkin tampak budaya itu menggantikan jalannya perubahan. Untuk

para pemimpin untuk mengatur budaya dengan jalan apapun, mereka harus dimiliki

kemampuan untuk merasa dan mengevaluasi unsur budaya mereka sendiri dan untuk

mengubah unsur dalam pelayanan atau kelangsungan hidup organisasi dan efektifitas.

Lingkungan eksternal yang lebih dinamis, semakin besar kemungkinan bahwa beberapa

unsur budaya akan menjadi maladaptif, dan lebih diperlukan karena kepemimpinan untuk aktif

mempercepat proses evolusi budaya dan perubahan. Dalam segala hal, kemudian, ketika kita

membahas dinamika budaya, kepemimpinan sekarang adalah perhatian utama.

Bagaimana salah satu pendekatan yang sulit dan kontroversial dari topik evolusi

budaya dan perubahan sangat tergantung pada apakah dalam melihat dari perspektif

pengamat luar, perilaku anggota organisasi dan sikap menjadi target perubahan, atau

pemimpin / agen perubahan yang mencoba untuk menghasilkan perubahan. Apa mungkin

perubahan yang konstruktif yang dikenalkan oleh seorang pemimpin mungkin tampak seperti

gangguan mengerikan dari pekerjaan rutin untuk karyawan dan mungkin dengan susah

menjadi perhatian semua orang luar. Fokus dari bab-bab di Bagian Lima, tetap pada

pemimpin dan bagaimana perubahan budaya muncul dari sudut pandang pemimpin.
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BAB 15

DINAMIKA PERUBAHAN BUDAYA DAN KEPEMIMPINAN

DALAM ORGANISASI BARU

Cara di mana budaya dapat dan tidak berubah tergantung pada tahap di mana

organisasi menemukan dirinya. Sebagai contoh, ketika suatu budaya dalam tahap

pertumbuhan, cara untuk memanipulasi mekanisme penambahan (dibahas dalam Bab Dua

Belas) adalah cara untuk mengubah budaya juga. Artinya, para pemimpin dapat

memanipulasi kepada apa yang mereka perhatikan, kontrol, dan penghargaan; peran

pemodelan dan pembinaan, bagaimana mereka mengalokasikan sumber daya; bagaimana

mereka pilih, mempromosikan, dan "hapus" orang, struktur organisasi dan proses penciptaan

mereka, dan sebagainya. Namun, begitu kebudayaan yang telah stabil dalam sebuah

organisasi dewasa karena sejarah panjang kesuksesan, pemimpin menemukan bahwa

manipulasi tersebut sering terbatas atau dangkal dalam efek mereka. Mereka menemukan

bahwa perubahan asumsi tertanam jauh lebih membutuhkan usaha dan waktu.

Pada bab ini akan dimulai dengan membahas beberapa aspek dari teori perubahan

umum bahwa seseorang harus mengerti jika kita ingin membuatnya masuk akal terhadap

proses perubahan budaya yang akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian akan dibahas langkah

evolusioner organisasi dan menganalisi lebih dalam dinamika budaya pada tiap tahapnya.

Untuk setiap langkah utama akan ditelaah mekanisme perubahan budaya yang utama yang

relevan dan menyoroti pemimpin sebagai manajer dapat melakukan perubahan diluar

memanipulasi mekanisme disebut untuk mengubah asumsi budaya pada suatu arah yang

diinginkan.

DINAMIKA PERUBAHAN

Asumsi dasar yang mendasari perubahan apa saja dalam sistem manusia berasal

berasal dari Kurt Lewin (1947) dan diuraikan dalam studi tentang persuasi koersif, pendidikan

professionlal, pelatihan dinamika kelompok, dan perkembangan manajemen (Schein, 1961a,

1961b, 1964, 1972; Schein dan Bennis 1965). Semua sistem manusia mencoba untuk

menjaga keseimbangan untuk memaksimalkan otonomi mereka sebagai lawan lingkungan

mereka. Coping, pertumbuhan, dan kelangsungan hidup semua melibatkan sistem integritas

dalam menghadapi perubahan lingkungan yang konstan menyebabkan berbagai jenis

keseimbangan. Fungsi struktur kognitif seperti konsep, keyakinan, sikap, nilai, dan asumsi

adalah untuk mengorganisir stimuli massa lingkungan, untuk memahami mereka, dan untuk

menyediakan, dengan demikian, rasa kemungkinan meramalkan dan makna untuk individu.

Himpunan asumsi bersama yang berkembang lebih selaras dalam kelompok dan organisasi
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melayani fungsi menstabilkan dan makna yang menyediakan. Evolusi budaya karena itu salah

satu cara di mana kelompok atau organisasi mempertahankan integritas dan otonomi,

perbedaan diri dari lingkungan dan kelompok lain, dan menyediakan identitas.

UNFREEZING

Jika ada bagian dari struktur inti adalah untuk perubahan lebih dari cara skala kecil,

sistem yang pertama harus mengalami cukup ketidakseimbangan untuk memaksa sebuah

proses coping yang melampaui hanya mengekang memaksa asumsi yang sudah berada di

tempatnya. Ketidakseimbangan tersebut Lewin menyebutnya “unfreezing”, atau penciptaan

suatu motivasi untuk berubah. Dalam penelitian berikutnya saya menemukan unfreezing yaitu

kebutuhan, terdiri dari tiga proses-proses yang sangat berbeda, yang masing-masing harus

ditampilkan pada tingkat tertentu untuk sistem untuk mengembangkan motivasi apa pun untuk

perubahan: (1) kesalahan konfirmasi data menyebabkan ketidaknyamanan yang serius dan

ketidakseimbangan. (2) berkaitan dengan kesalahan konfirmasi data untuk tujuan penting dan

ideal menyebabkan kegelisahan dan persaan bersalah. (3) keselamatan psikologi pada

bagian dalam arti melihat kemungkinan memecahkan masalah tanpa kehilangan identitas

atau integritas, dengan demikian anggota dari organisasi dapat menerima kesalahan

konfirmasi data dari pada bertahan dengan menolak itu.

Kesalahan konfirmasi data adalah informasi yang menunjukkan bahwa tujuan dari beberapa

organisasi tidak mereka temui atau beberapa dari proses tidak sempurna sesuai dengan apa

yang mereka harapkan. Penjualan menurun, keluhan konsumen meningkat, produk dengan

masalah kualitas yang dikembalikan lebih sering, manajer dan karyawan berhenti dalam

jumlah yang lebih besar dari biasanya, karyawan sakit atau absen lebih dan lebih, dan

seterusnya. Informasi adalah sering hanya gejala, tetapi tidak secara otomatis memberitahu

organisasi apa sebenarnya masalah yang mungkin mendasarinya, tapi menciptakan

ketidakseimangan dalam menunjuk sesuatu yang salah di suatu tempat. Ini membuat anggota

organisasi tidak nyaman.

Dengan demikian kesalahan konfirmasi yang tidak menghasilkan suatu motivasi untuk

berubah karena anggota dari organisasi dapat merasakan informasi pada dasarnya tidak

relevan untuk mencapai tujuan yang penting dan ideal. Karena organisasi tidak terlalu

menghawatirkan atas masalah yang terjadi. Jadi organisasi hanya akan merasa gelisah atau

bersalah jika kesalahan konfirmasi data berhubungan dengan tujuan yang penting dan ideal.

Dengan kata lain, jika pergantian karyawan meningkat secara tiba-tiba, masih mungkin bagi

para pemimpin untuk mengatakan, "Itu hanya orang-orang tidak baik yang meninggalkan,

yang kita tidak inginkan". Atau jika penjualan menurun, adalah mungkin untuk mengatakan,

"Ini hanya merupakan cerminan dari resesi kecil." Organisasi hanya akan merasa cemas atau
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bersalah jika kesalahan konfirmasi informasi berkaitan dengan tujuan-tujuan penting atau cita-

cita dan itu adalah kognitif tidak mungkin untuk menyangkal sambungan seperti itu bahkan

jika informasi itu mengancam. Namun kecemasan dan rasa bersalah dapat dipungkiri dan

ditekan juga, sehingga bahkan jika kesalahan daftar informasi, sehingga untuk berbicara,

yang masih tidak cukup untuk memotivasi peruberubah jika mengubah menyiratkan beberapa

ancaman terhadap identitas atau integritas individu atau kelompok.

Ini bukan situasi yang biasa, karena itu, bahwa kesalahan konfirmasi data telah ada untuk

waktu yang lama tapi karena kurangnya keamanan psikologis, organisasi telah menghindari

kecemasan atau perasaan bersalah dengan menyangkal relevansi, validitas, atau bahkan

adanya data. Esensi keselamatan psikologis, maka, bisa kita bayangkan perubahan yang

diperlukan tanpa merasa kehilangan integritas atau identitas. Jika perubahan, saya harus

membuat diri saya terancam, maka saya akan menyangkal data dan perlunya perubahan.

Hanya jika aku bisa merasa bahwa saya akan mempertahankan identitas saya atau integritas

saya sebagai maka saya akan belajar sesuatu yang baru atau membuat perubahan, apakah

saya akan mampu bahkan merenungkan itu.

Fenomena yang sama terjadi di tingkat organisasi. Jika untuk meningkatkan penjualan,

organisasi harus mengadopsi sebuah arsitektur baru tentang bagaimana komponen teknologi

yang saling berhubungan, Henderson dan Clark (1990) menyebutnya perubahan generasi,

sebagai kontras dengan perubahan yang inkremental atau radikal (di mana teknologi baru

seluruh terlibat) anggota organisasi tidak akan memperhatikan kesalahan konfirmasi data

atau akanmerasionalkan dengan cara merekai. Henderson dan Clark menitikkan di bawah

kondisi seperti organisasi akan belajar untuk menggunakan filter dan hanya memperhatikan

data yang memungkinkan untuk membuat tambahan perubahan kecil. Identitas bahwa

organisasi telah dibangun dan yang telah menjadi sumber keberhasilan sekarang harus

dipertahankan, bahkan jika itu berarti kegagalan utama untuk berhasil beradaptasi dengan

perubahan lingkungan.

Lorsch (1985) menyebut fenomena ini sama dengan fenomena strategis pandangan dangkal

dan menunjukkan bagaimana sistem kepercayaan organisasi mencegah pemimpin dari

merenungkan strategi yang tidak sesuai dengan keyakinan sebelumnya berdasarkan

keberhasilan masa lalu. Setelah pemimpin baru memberikan visi yang memungkinkan

organisasi untuk melihat cara untuk memecahkan masalah, untuk kembali ke keseimbangan

tanpa kehilangan identitasnya, proses perubahan kemudian dapat dilanjutkan dengan sangat

cepat karena penumpukan konfirmasi data sebelumnya.

Untuk memahami ini, seseorang harus mengakui bahwa secara psikologis kita secara

bersamaan bisa mendengar sesuatu dan menyangkalnya. Kita semua memiliki pengalaman

dalam kedewasaan akhirnya mengubah beberapa aspek dari diri kita dan mengingat bahwa
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kita telah memperoleh umpan balik pada kebutuhan untuk perubahan ini jauh sebelumnya,

kadang-kadang bahkan di anak dari orang tua kita. Namun, karena kita tidak melihat cara

untuk membuat perubahan, kita "menyimpan" umpan balik kesalahan konfirmasi di bawah

sadar kita sampai kita merasa cukup aman untuk membiarkannya. Salah satu komponen

penting dari perasaan aman adalah bahwa kita akhirnya melihat cara untuk bekerja pada

masalah atau melihat arah pembelajaran yang kita tidak lihat sebelumnya.

Kelompok dan organisasi melakukan hal yang sama. Data ekonomi yang menunjukkan

kinerja organisasi adalah lesu bisa untuk waktu yang lama diabaikan, ditolak, dan

dirasionalisasikan, tetapi tanpa disadari mereka menyimpannya. Setelah anggota

menemukan arah untuk memecahkan masalah, mereka sering akan mengatakan bahwa

mereka "tahu" tentang masalah selama berbulan-bulan atau tahun tapi tidak tahu apa yang

harus dilakukan sehingga mereka "mengabaikan" itu.

Pentingnya kepemimpinan visioner dapat dipahami dalam konteks ini, dalam visi kadang-

kadang melayani fungsi penyediaan keselamatan psikologis yang memungkinkan organisasi

untuk bergerak maju. Tanpa masa kesalahan informasi sebelumnya tidak jelas bahwa

seorang pemimpin visioner akan memberi banyak perhatian. Dengan kata lain, dengan visi

baru yang penting ketika orang-orang telah siap untuk memeberi perhatian dan mereka hanya

siap untuk memberi perhatian ketika mereka sadar atau tidak sadar terluka karena akumulasi

Dengan kata lain, visi baru penting ketika orang-orang telag siap untuk memberikan

perhatian. Orang mungkin menduga bahwa alasan mengapa kita memiliki begitu banyak buku

tentang kepemimpinan visioner transformasional dalam tong kecil dekade terakhir ini karena

sebagai suatu masyarakat Amerika Serikat adalah tersakiti dan kebutuhan untuk beberapa

keselamatan psikologis melalui visi baru terutama jika genting (untuk Misalnya, Bass, 1981,

1985; Bennis dan Nanus, 1985; Conger, 1989; Kotter, 1988; Leavitt, 1986; Tichy dan

Devanna, 1986).

RESTRUKTURISASI KOGNITIF

Sesekali organisasi harusnya bisa unfrozen (tidak kaku), proses perubahan menghasilkan

sejumlah baris yang berbeda yang mencerminkan pembelajaran baru baru melalui trial dan

error berdasarkan pemindaian lingkungan yang luas atau tiruan dari model peran berdasarkan

identifikasi psikologis dengan model peran. Pada kasus lain, esensi dari pembelajaran baru

adalah biasanya beberapa redefinisi kognitif dari beberapa konsep inti di serangkaian

asumsi. Misalnya, ketika suatu perusahan berasumsi bahwa mereka adalah majikan seumur

hidup yang tidak pernah gentar dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi untuk mengurangi

biaya daftar gaji, mereka secara kongnitif mendefinisikan ulang PHK sebagai “transisi” atau

pensiun dini, membuat kemasan “transisi” menjadi tampak baik, menyediakan periode yang
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panjang dimana pegawai dapat mencari alternatif pekerjaan, menawarkan penyuluhan yang

luas, menyediakan tempat pelayanan, dan sebagainya untuk memelihara asumsi tersebut

“kami memperlakukan orang-orang kami secara adil dan baik”. Proses ini lebih dari

perasionalan, ini adalah suatu redefinisi kognitif pada bagian dari managemen senior dari

suatu organisasi.

Kebanyakan perubahan proses menekankan perlunya perubahan perilaku. Perubahan

demikian penting dalam peletakan dasar untuk redefinisi kognitif tapi itu tidak cukup kecuali

jika redefinisi tersebut mengambil tempat. Perubahan perilaku bisa dipaksakan tapi tidak akan

bertahan kecuali perbahan perlaku tersebut diiringi dengan pendefinisian ulang teori.

Beberapa teori perubahan (contoh ; Frestinger, 1957) berpendapat bahwa jika perubahan

perilaku dipaksakan untuk periode waktu yang cukup lama, struktur kognitif akan beradaptasi

untuk merasionalkan perubahan perilaku yang terjadi. Bukti untuk ini tidak jelas, orang yang

hidup di bawah paham komunis tidak secara otomatis menjadi kominis meskipun mereka

telah dipaksa dalam limapuluh tahun ataupun lebih.

Lorsch (1985), dalam studinya tentang manajemen puncak, menunjukkan bagaimana mereka

mencoba untuk melakukan perubahan dengan sedikit penyesuaian inkremental terhadap

kepercayaan individu tapi semua jenis dari perubahan diperlukan untuk meningkatkan

adaptasi ke suatu perubahan lingkungan dengan cepat masih memerlukan pengaturan

kembali dari subtansi dari konsep seperti resiko dan apa yang dapat diterima pada tingkatan

dari utang yang dibawa perusahaan. Dari keduanya aksi dan banyak konsep dari

“pemasaran” mengalami redefinisi kognitif seperti perusahaan dicoba untuk mengatasi

perubahan dilingkungan mereka.

REFREEZING

Tahap akhir dalam proses perubahan adalah refreezing, yang mengacu pada perlunya

perilaku baru set kognitif yang kuat untuk menghasilkan konfirmasi data. Jika suatu konfirmasi

yang baru tidak datang, pencarian dan proses masih berlanjut. Setelah data konfirmasi dari

sumber-sumber lingkungan yang penting, para pemangku kepentingan eksternal, atau

sumber-sumber internal dihasilkan, asumsi baru secara bertahap menstabilkan sampai

diskonfirmasi baru memulai proses perubahan itu lagi.

Model ini mendeskripsikan banyak proses perubahan, meskipun pada individu, grup, atau

level organisasi. Model ini diidentifikasi sebagai kebutuhan psikologi kondisi yang yang harus

dihadirkan untuk perubahan apa saja yang terjadi. Ketika kita melihat suatu organisasi kultur

atau subkultur, kita memerlukan penambahan beberapa kategori perubahan yang lebih luas

yang dapat berlaku terutama untuk sistemsosial yang lebih luas, menyadari apa yang terjadi
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dalam setia kategori yang luas adalah banyak proses spesifik dari berbagai macam yang

dideskripsikan di atas.

PERUBAHAN MEKANISME DAN LANGKAH DARI PEMBENTUKAN BUDAYA

Pada langkah berbeda pada evolusi dari suatu organisasi cultur tertentu kemungkinan

berbeda untuk peubahan yang muncul karena fungsi khusus yang budaya mainkan pada

setiap tahap. Tabel 15. 1 menunjukan langkah dan edintifikasi mekanisme perubahan yang

paling relevan pada setiap tahapan. Mekanisme ini adalah kumulatif pada arti langkah

selanjutnya, semua mekanisme perubahan utama masih beroperasi tapi tapi ditambahkan

agar bisa relevan.

TABEL 15. 1 MEKANISME PERUBAHA BUDAYA

Langkah Organisatoris Mekanisme perubahan

Mendirikan dan awal pertumbuhan

Pertengahan

Pendewasaan dan kemunduran

1. Perubahan inkremental melalui evolusi umum

dan evolusi spesifik

2. Perubahan melalui pemahaman dari terapi

organisasi

3. Perubahan melalui promosi pencangkokan di

dalam budaya.

4. Perubahan melalui promosi yang sistematis

dari subkultur yang dipilih.

5. Perubahan rencana melalui proyek-proyek

pengembangan organisasi dan penciptaan

struktur pembelajaran paralel.

6. Unfreezing dan perubahan melalui melalui

penggunaan teknologi.

7. Perubahan melalui infus dari luar

8. Unfreezing melalui ledakan skandal dan mitos

9. Perubahan melalui perputaran haluan

10. Perubahan melalui persuasi koersif

11. Perusakan dan kelahiran kembali
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MENDIRIKAN DAN AWAL PERTUMBUHAN

Pada langkah awal pendirian dan awal pertumbuhan dari suatu organisasi baru, penolakan

yang paling utama biasanya berasal dari pendiri dan asumsi mereka. Paradigma budaya yang

yang adalah jika suatu organisasi sukses memenuhi tugas utamanya dan terus bertahan

kemudian dapat dilihat sebagai suatu organisasi yang berbeda dan berkompeten,

berlandaskan identitas anggota dan psikologi “yang melekat” bahwa akan mempertahankan

organisasi bersama-sama. Penekanan dalam tahap awal akan di membedakan diri dari

lingkungan dan dari organisasi lain. Organisasi ini akan membuat budaya eksplisit,

mengintegrasikannya sebanyak mungkin, dan mengajarkan dengan kuat untuk pendatang

baru (dan / atau memilihnya untuk kecocokan awal).

Dalam hal konsep kompetensi yang khas, orang bisa lihat di bias perusahaan muda terhadap

fungsi bisnis tertentu. Pada Aksi bias adalah jelas mendukung teknik dan manufaktur. Tidak

hanya itu sulit bagi fungsi lain untuk mendapatkan status dan prestise, tapi profesional dalam

fungsi-fungsi seperti pemasar profesional sering diceritakan oleh manajer yang telah berada

dalam perusahaan dari awal bahwa "pemasar tidak pernah tahu apa yang sedang mereka

bicarakan." Pada Multi bias serupa masih berlanjut untuk ilmu pengetahuan dan penelitian,

meskipun perusahaan tersebut jauh lebih tua. Karena R & D secara historis dasar dari

keberhasilan, ilmu pengetahuan masih didefinisikan sebagai kompetensi khas, meskipun

manajer yang lebih dan lebih terang-terangan mengakui bahwa masa depan lebih bergantung

pada pemasaran, kontrol keuangan yang ketat, dan operasi yang efisien.

Implikasi untuk perubahan pada tahap ini adalah jelas. Perubahan Budaya Organisasi Muda

dan tumbuh dengan sukses adalah mungkin akan sangat ditaati karena (1) budaya utama

yang diciptakan masih ada sekarang ini, (2) budaya membantu organisasi mendefinisikan

dirinya dan memberi jalan untuk melihat potensi lingkungan yang berlawanan, (3) banyak

elemen dari budaya telah dipelajari seperti bertahan melawan kegelisahan seperti organisasi

berjuang untuk membangun dan mempertahankan dirinya.

Usulan untuk dengan sengaja merubah budaya dari dalam atau luar kemudian ada

kemungkinan ditolak. Sebagai gantinya, anggota yang dominan atau koalisi akan mencoba

untuk memelihara dan menambahkan budaya. Satu-satunya kekuatan yang dapat

memaksakan itu adalah (unfreeze) tidak beku/kaku pada situasi tersebut situasi dimana krisis

eksternal dari bentuk pertahanan dari laju pertumbuhan, rugi maupun untung dari penjualan,

kegagalan produk, atau beberapa masalah yang tidak dapat di tolak. Jika krisis tersebut

terjadi langkah berikutnya (transisi) secara otomatis dapat dijalankan dan krisis tersebut

mungkin saja meragukan pendiri organisasi dan membawa menejer senior baru ke dalam

suatu gambaran. Jika pendiri organisasi itu sendiri tetap teguh pendiriannya, jadi bagaimana
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dengan budaya. Bagaimana kemudian melakukan perubahan budaya dalam fase

pertumbuhan suatu organisasi?Beberapa perubahan mekanisme dapat diidentifikasi.

PERUBAHAN INKREMENTAL SECARA EVOLUSI UMUM DAN SPESIFIK

Jika organisasi tidak di bawah tekanan eksternal yang terlalu banyak dan jika keluarga pendiri

atau pendiri berada disekitar untuk waktu yang lama, budaya yang berkembang sedikit demi

sedikit dengan terus menyerap apa yang terbaik selama bertahun-tahun. Evolusi tersebut

melibatkan dua proses dasar: evolusi umum dan evolusi spesifik (SahLins dan Service, 1960;

Steward, 1955; McKelvey, 1982).

Evolusi umum. Evolusi umum selanjutnya ke arah langkah historis dari perkembangan yang

melibatkan perbedaan, kompleksitas pertumbuhan, tingkat perbedaan yang lebih tinggi dan

integrasi, dan menciptakan perpaduan menuju format yang baru dan level yang lebih tinggi.

Selengkapnya di konsep ini adalah asumsi bahwa sistem sosial melakukan evolusi yang

dinamis. Sama seperti kelompok yang melalui tahapan logis, sehingga organisasi harus

melalui tahapan logis, terutama yang berkenaan dengan struktur kepemilikan mereka,

meskipun belum tegas menunjukkan tahapan apa atau apa yang menciptakan dorongan

evolusi eksternal, Apalagi, jika krisis membawa dalam kepemimpinan baru, ada bukti yang

menunjukkan bahwa arah baru di mana budaya akan bergerak cukup tidak dapat ditebak

(Gersick, 1991; Tushman dan Anderson, 1986).

Unsur-unsur budaya yang beroperasi sebagai pertahanan cenderung dipertahankan dan

diperkuat selama bertahun-tahun, tetapi mereka mungkin disempurnakan dan dikembangkan

menjadi suatu struktur yang lebih kompleks. Asumsi dasar dapat dipertahankan, namun

bentuk yang muncul bisa berubah, menciptakan pola perilaku baru yang mernjadi umpan balik

yang pada akhirnya kembali ke asumsi dasar. Tidak semua sistem memilki kapasitas untuk

meningkatkan mutu yang lebih baik yang kompleks, tapi fakta bahwa manusia itu sistem yang

mampu berevolusi tersebut cukup kuat. Contoh terbaik dari evolusi tersebut adalah

penyesuaian kecil yang terjadi dalam sistem kepercayaan dan sebagai asumsi pemimpin

organisasi sebagai mereka mengatasi ketidakseimbangan yang disebabkan oleh perubahan

dalam wilayah eksternal atau internal pemegang (yaitu, pemegang saham, pemasok,

pelanggan , karyawan, dan seterusnya) (Quinn, 1978; Donaldson dan Lorsch, 1983).

Khusus Evolution. evolusi khusus melibatkan adapta bagian tertentu dari organisasi tertentu

lingkungan mereka dan dampak dari keanekaragaman budaya ini pada inti budaya. Ini adalah

mekanisme yang menyebabkan organisasi pada industri berbeda untuk mengembangkan

budaya industri berbeda untuk mengembangkan subkultur yang berbeda. Disetiap kasus

berbeda yang akan menggambarkan asumsi dasar yang penting mengenai sifat alami dunia

dan perkembangan pengalaman dari organisasi. Sebagai tambahan, karena keberadaan

bagian dari organisasi berbeda-beda pada lingkungan yang berbeda pula, masing-masing
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bagian itu akan menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi, sebuah perusahaan teknologi tinggi

akan mengembangkan keterampilan R & D dengan sangat halus, sementara perusahaan

produk konsumen di makanan atau kosmetik akan mengembangkan ketrampilan pemasaran

yang sangat halus. Dalam setiap kasus perbedaan tersebut akan mencerminkan asumsi-

asumsi penting yang mendasari tentang sifat dari dunia dan mengalami pertumbuhan yang

sebenarnya dari organisasi. Selain itu, karena bagian-bagian yang berbeda dari organisasi

atau di lingkungan yang berbeda, masing-masing bagian akan berevolusi untuk beradaptasi

dengan lingkungan tertentu, seperti dibahas dalam Bab Tiga Belas. Sebagai subgrup yang

berbeda dan subkultur berkembang, kesempatan untuk perubahan budaya yang lebih besar

kemudian muncul, namun dalam tahap awal perbedaan tersebut hanya akan ditolerir dan

upaya akan dilakukan untuk meminimalkan mereka.

PENGENDALIAN DIRI EVOLUSI MELALUI TERAPI ORGANISASI

Jika orang berpikir budaya seperti pada bagian mekanisme pertahanan belajar untuk

menghindari ketidakpastian dan kecemasan, maka seharusnya dapat membantu organisasi

menilai sendiri kekuatan dan kelemahahanya dari budaya dan untuk membantu memodifikasi

asumsi budaya yang menjadi kebutuhan untuk kelangsungan hidup dan fungsi yang efektif.

Terapi yang mengoperasikan dengan menciptakan pengertian yang mendalam dalam

mendefinisikan ulang teori. Anggota dari organisasi dapat secara bersama-sama mencapai

pengertian yang mendalam jika mereka secara bersama menguji budaya mereka dan

mendefinisikan ulang beberapa unsur teori. Pendefinisian ulang melibatkan perubahan lain

beberapa dari prioritas dalam inti dari asumsi atau melepaskan satu asumsi yang adalah

suatu halangan bagi bawahan itu untuk asumsi yang lebih tinggi. Kunci peranan dari pimpinan

pada proses ini adalah untuk mengenali kebutuhan untuk satu hal seperti intervensi dan untuk

mengatur penggambaran internal. Para pemimpin meskipun demikian tidak akan

mendeskripsikan ini sebagai terapi, ini adalah berfungsi sebagai padanan (untuk grup) dari

apa yang dialami individu ketika mereka mencari terapi pertolongan ketika ada sesuatu tidak

berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak intervensi yang terjadi bebarapa tahun ini pada “Perusahaan Aaksi” dapat dilihat

sebagai terapi yang tujuannya adalah wawasan. Sebagai contoh, pada rapat tahuanan

dimana perusahaan yang memiliki kinerja yang buruk melakukan suatu diskusi, perasaan

tertekan menyusul senior manajemen yang dengan pandai mengeluarkan pandangannya

“Kita bisa melakukan yang lebih baik jika hanya presiden kita atau salah satu letnan kuncinya

akan memutuskan arah dan mengatakan cara untuk kita pergi” beberapa dari kta akrab

dengan budaya mendengar ini sebagai harapan untuk solusi magik, bukan sebagai

permintaan realistis.
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Saya dijadwalkan untuk memberikan presentasi singkat tentang budaya pada perusahaan

perasuransian pada pertemuan ini dan menggunakan kesempatan untuk memberikan

pertanyaan berikut: "Mengingat sejarah perusahaan ini dan jenis manajer dan orang yang

anda, jika Murphy berbaris di sini sekarang dan memberitahu semua orang arah apa yang dia

ingin kau pergi, apakah Anda berpikir Anda akan menyusul? " Ada keheningan panjang,

diikuti secara bertahap beberapa orang yang tahu tersenyum dan akhirnya dengan diskusi

yang lebih realistis. Akibatnya, kelompok ini menegaskan kembali dan memperkuat

asumsinya tentang tanggung jawab individu dan otonomi tetapi juga mengakui bahwa

keinginannya untuk lebih disiplin dalam organisasi dan bahwa disiplin ini dapat dicapai antara

para manajer senior dengan koordinasi ketat pada level mereka.

Pertahanan tidak selalu harus menyerah. Kadang-kadang cukup untuk mengenali bagaimana

mereka beroperasi sehingga konsekuensi mereka dapat dinilai realistis. Jika mereka

dianggap terlalu mahal, seseorang dapat terlibat pada kompensasi perilaku. Untuk contoh

Misalnya, komitmen Aksi untuk memeriksa semua keputusan lateral akan bergerak maju

kedepan mungkin merupakan pertahanan terhadap kecemasan tidak tahu apakah keputusan

yang diberikan benar. Sebagai perusahaan yang telah berkembang, pembiayaan seperti

memiliki pembelaan karena ia tidak hanya memakan waktu lebih lama dan lebih lama untuk

membuat keputusan tetapi juga memeriksa orang lain yang tidak berkembang dalam

perusahaan dan pendapatnya tidak bisa menyesuaikan dan mungkin tidak menyelesaikan

masalah.

Pilihannya adalah, kemudian, untuk (1) menyerahkan mekanisme, yang sulit untuk dilakukan

kecuali beberapa cara ditemukan untuk menghilangkan kecemasan dalam jangka waktu yang

pendek (misalnya, menemukan pemimpin yang kuat yang akan menghilangkan kecemasan),

(2) desain mekanisme pengganti (misalnya, melakukan pertemuan dengan frekuensi yang

rendah tapi lama, mengklasifikasikan keputusan dan mencari konsensus hanya pada orang

tertentu, atau mencari cara untuk mempercepat pertemuan), atau (3) memecah perusahaan

ke dalam unit yang lebih kecil, dimana proses konsensus bisa bekerja karena orang dapat

mengenal satu sama lain dan membangun proses konsensual efisien. Dalam evolusi Aksi

semua imekanisme ini telah dan sedang digunakan.

MENGATUR EVOLUSI MELALUI PENCANGKOKAN

Dua mekanisme yang dijelaskan di atas berfungsi untuk melestarikan dan mempertinggi

budaya seperti itu ada, tapi perubahan lingkungan sering membuat ketidakseimbangan yang

memaksa perubahan nyata. Bagaimana sebuah organisasi muda sangat berkomitmen untuk

identitasnya melakukan perubahan tersebut? Apa yang mengamati dalam organisasi

semacam itu adalah suatu proses perubahan bertahap dan bertahap melalui systernatic-



13

promotion dari orang dalam yang asumsi sendiri lebih baik disesuaikan dengan realitas

eksternal baru. Karena mereka adalah orang dalam, individual ini menerima banyak inti

budaya dan memiliki kredibilitas. Namun, karena kepribadian mereka atau pengalaman hidup

atau subkultur di mana karir mereka berkembang, mereka juga memegang asumsi yang ada

di berbagai tingkat yang berbeda dari inti dan dengan demikian dapat memindahkan

organisasi secara bertahap ke dalam cara-cara baru berpikir dan bertindak. Ketika para

manajer meletakkan posisi kunci, mereka sering menimbulkan perasaan untuk orang lain: ".

Kami tidak seperti apa yang ia lakukan dalam cara mengubah tempat itu, tapi setidaknya dia

adalah salah satu dari kita".

Agar mekanisme ini berjalan, beberapa pimpinan perusahaan harus mengetahui lebih dalam

untuk melihat apa yang hilang. Ini menyiratkan bahwa pertama-tama mereka harus

mengetahui kurang lebih menhenai budaya mereka sendiri dengan memahami proses terapi.

Mereka mungkin mendapatkan pertanyaan dari anggota, konsultan, atau melalui program

pendidikan dimana mereka bertemu dengan pimpinan lainnya. Jika pimpinan kemudian

menyadari bahwa dibutuhkan perubahan, mereka dapat memulai untuk memilih kunci

pekerjaan anggota dari budaya lama yang terbaik dapat menggambarka asumsi baru yang

mereka ingin ubah.

Sebagai contoh, pada satu tahap dalam sejarah, Aksi menemukan dirinya semakin

kehilangan kemampuan untuk mengkoordinasikan sejumlah besar unit. Murphy dan manajer

senior lainnya tahu bahwa membawa orang luar ke posisi kunci akan ditolak, sehingga

mereka secara bertahap mengisi beberapa posisi manajemen kunci dengan manajer yang

dibesarkan di bidang manufaktur dan dalam pelayanan lapangan, di mana lebih disiplin dan

sentralisasi telah normal. Para manajer ini dioperasikan dalam budaya, tapi secara bertahap

dikenakan sentralisasi dan disiplin. Demikian pula, ketika Multi mengakui kebutuhan untuk

menjadi lebih berorientasi pemasaran, ia mulai menunjuk untuk posisi manajer senior yang

dibesarkan di divisi farmasi, di mana pentingnya pemasaran telah yang diakui sebelumnya.

TRANSISI MENUJU PERTENGAHAN : RANGKAIAN MASALAH

Bagaimana perusahaan sebenarnya berpindah dari pendiri dan dari awal didominasi oleh

pendiri atau keluarga yang memiliki setengah managemen. Perusahaan dikelola oleh kedua,

ketiga, dan belasan orang generasi keempat pada umumnya memiliki begitu banyak varian

yang satu hanya dapat mengidentifikasi beberapa mekanisme pro totypical dan acara.

Yang pertama dan sering paling penting dari mekanisme ini adalah pergeseran dari pendiri

generasi-kedua ketua eksekutuf. Bahkan jika orang itu adalah anak sang pendiri, putri, atau

beberapa anggota keluarga lainnya yang dipercaya, itu adalah dalamsituasi diamana pendiri

pengusaha (perusahaan) mengalami kesulitan menyerah dari apa yang mereka buat (Dyer,



14

1986; Schein, 1978; Watson dan Petre, 1990). Dalam Bab Sebelas saya mengutip contoh

ekstrim Jones, seorang pengusaha yang tidak sadar bersedia untuk menghancurkan

organisasinya untuk membuktikan kepada dunia bagaimana ia sangat diperlukan. Di sisi lain,

saya juga menjelaskan Smithfield, seorang pengusaha yang gairahnya adalah untuk tetap

menciptakan usaha baru, yang membuatnya mudah untuk mengubahmenawarkan atau

memberikan kesuksesannya kepada teman dan kolega.

Selama fase transisi, konflik menjadi suatu unsur yang dari budaya karyawan yang suka

maupun tidak suka akan menjadi gambaran dari apa yang mereka lakukan atau tidak suka

mengenai pendiri karena banyak dari budaya itu adalah merefleksikan personaliti dari

pendirnya. Pertempuran berkembang diantara “konservatif”, mereka yang menyukai kultur

pendiri, dan “liberal” atau “radikal” mereka yang menginginkan perubahan, sebagian karena

ingin meningkatkan posisi kekuatan mereka. Yang bahaya dari situasi ini adalah mengenai

perasaan dari pendiri yang diproyeksikan dalam budaya dan dalam upaya untuk

memindahkan pendiri, banyak budaya yang tergolong sebagai tantangan. Jika anggota dari

organisasi melupakan bahwa budaya adalah rangkaian solusi pembelajaran yang akan

menghasilkan kesuksesan, kenyamanan, dan identitas, mereka mungkin akan mencoba

banyak hal yang mereka nilai dan butuhkan.

Seringkali hilang di tahap ini adalah pemahaman tentang apa yang budaya organisasi dan

apa yang dilakukannya untuk organisasi, terlepas dari bagaimana datang untuk menjadi. The

mekanisme suksesi anism ¬ karenanya harus dirancang untuk meningkatkan bagian-bagian

dari budaya yang memberikan identitas, kompetensi khas, dan proteksi ¬ pro dari

kecemasan. Hal ini mungkin dapat dikelola hanya dari dalam karena pihak luar tidak mungkin

memahami seluk-beluk dari masalah budaya dan hubungan emosional antara pendiri dan

karyawan.

Sering dilupakan pada fase ini adalah pemahaman dari apa itu organisasi budaya dan apa

yang dilakukan untuk organisasi, tanpa menghiraukan bagaimana hal itu terjadi. Rangkaian

mekanisme oleh karena itu harus didisain untuk meningkatkan bagian dari budaya itu yang

menyediakan identitas, perbedaan kemampuan, dan melindungi dari ketidaknyamanan. Hal

ini kemungkinan hanya dapat di atur oleh pihak internal karena pihak luar kemungkinan tidak

dapat arti dari mengerti issu budaya dan hubungan emosional antara pendiri dan karyawan.

Serangkaian persiapan biasanya secara psikologi sulit bagi keduanya yaitu pendiri dan

kemungkinan pengganti. Sebagai contoh, pendiri perusahaan mungkin secara resmi menjadi

pengganti, tapi tanpa disadari mereka mungkin mencegah orang-orang kuat dan berkompeten

untuk berfungsi sebagai pengganti. Atau mereka mungkin mengangkat pengganti tapi

mencegah mereka untuk mempunyai tanggungjawab cukup untuk mempelajari bagaimana

caranya lakukan pekerjaan, hal ini biasa disebut sindrom “Prince Albert”, mengingat Ratu
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Victoria tidak mengijinkan anak lelakinya (later King Edward VII) memberikan banyak

kesempatan untuk praktek menjadi raja. Pola ini terutama mungkin untuk memberikan

peralihan kekuasaan dari ayah ke anak lelaki (Watson and Petre, 1990)

Ketika manajemen senior atau pendiri menghadapi kriteria untuk satu pengganti, Issue

budaya dipaksa untu dibuka. Sekarang sudah jelas banyak budaya yang telah menjadi satu

atribut dan hak milik dari organisasi meskipun ini dimulai sebagai hak milik dari pendiri. Kalau

pendiri atau keluarga pendiri masih dominan pada organisasi, sesuatu mungkin diharapkan

adanya sedikit perubahan budaya tapi kecuali banyak upaya untuk perjelas, integrasikan,

peliharaan, dan mengembangkan budaya, terutama karena ini adalah imerupakan indentitas

pendiri.

Penerusan manajemen formal ketika keluarga pendiri atau pendirian akhirnya melepaskan

kontrol menyediakan satu kesempatan untuk mengubah arah dari budaya kalau pengganti

adalah pencangkokan/bastar yang tepat, mewakili yang diperlukan untuk organisasi agar

bisabertahan, namun dilihat penerimaan sebagai "karena dia adalah salah satu dari kita" dan

oleh karena pengganti juga adalah bagian dari budaya yang sebelumnya. Seperti dicatat

lebih awal, setelah beberapa yang orang luar telah gagal seperti CEOs pada Perusahaan

Makanan Jones, keluarga Jones menemukan seseorang yang sudah bersama perusahaan

dari awal dan kemudian dirasa oleh keluarga untuk dapat memahami perusahaan meskipun

dia membawa beberapa asumsi baru sekitar bagaimana menjalankan bisnis.

Ringkasan dan Kesimpulan

Perubahan budaya dan peran dari kepemimpinan di dalam mengatur ini akan melalui

mekanisme berbeda pada langkah pengembangan yang berbeda dari satu organisasi.

Bagaimanapun, semua perubahan terjadi melalui mekanisme dari kesalahan konfirmasi,

ciptaan dari rasa bersalah atau kegelisahan, dan keselamatan psikologis. Ketika tiga faktor itu

berada dalam keadaan keseimbangan yang tepat adalah tidak beku (unfrosen) dan menjadi

motivasi untuk perubahan. Perubahan kemudian terjadi melalui pendefinisian ulang teori dari

konsep kunci, dan perubahan tingkah laku yang dihasilkan menjadi (refrozen) beku kembali

dalam kepribadian dari individu dan pada norma dan rutinitas group.

Pada pendirian dan langkah pembangunan awal budaya asumsi mendefinisikan identitasnya

group dan perbedaan kemampuan dan, karenanya, berpegang teguh. Kalau para pemimpin

mendeteksi anggapan maladaptive, satu-satunya cara mereka dapat mengubah budaya

adalah untuk membiaskan proses evolusiner yang normal atau untuk menghasilkan terapi

intervensi dengan memberi anggota group wawasan baru dan dengan cara demikian

mengizinkan mereka untuk mengembangkan budaya mereka lebih sesuai dengan gaya

mereka. Mekanisme lain yang ada untuk para pemimpin di langkah ini adalah untuk
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menempatkan dan secara sistematis mengembangkan bastar/pencangkokan pada organisasi

yang mewakili unsur utama dari budaya tapidengan orang yang telah mempelajari beberapa

asumsi yang lebih dipertimbangkan untuk diadaptasi.

Peralihan ke pertengahan (midlife) adalah penuh dengan dengan Issue budaya karena

rangkaian masalah memaksa asumsi budaya yang terbuka. Anggota grup mungkin seperti

bingung unsur budaya dengan unsur dari kepribadiannya pendiri, dan subgrup yang adalah

untuk dan melawan beberapa pendirian pendiri. Walau Issue budaya menjadi lebih penting

selama masa peralihan, mekanisme perubahan mungkin sama halnya dengan dideskripsikan

di atas kecuali jika pada masa peralihan perusahaan dijual atau diambil alih oleh manajemen

baru, dimana kasus satu formasi proses budaya baru dimulai.

Issue kunci untuk para pemimpin adalah bahwa mereka harus menjadi marginal pada budaya

mereka sendiri cukup untuk mengenali apa mungkin ini issu maladaptive dan untuk

mempelajari beberapa jalan baru memikirkan diri mereka sendiri sebagai satu pembuka untuk

tidak beku (unfrezing) dan mengubah organisasi mereka. Proses ini terutama sulit bagi pendiri

seperti pengusaha karena kesuksesan awal dari organisasi mereka mungkin membuat

mereka meyakini bahwa assumsi mereka sendiri akhirnya sesuatu benar.
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BAB 16

PERANAN PEMIMPIN DI PERTENGAHAN, PENDEWASAAN,

DAN KEMUNDURAN ORGANISASI

Dalam Bab Lima belas kami menelaah mengubah pilihan yang tersedia untuk pemimpin

ketika organisasi mereka masih muda dan tumbuh. Pilihan ini dibatasi oleh tingkat budaya,

pada tahap itu, elemen utama identitas organisasi. Sebagai organisasi dibedakan menjadi

beberapa subkultur, perubahan opsi berkembang; dan jika organisasi mulai pergi ke

penurunan, opsi yang lebih drastis menjadi suatu kebutuhan. Dalam bab ini kita akan melihat

perubahan selama tahap setengah baya dan kematangan dan kemungkinan penurunan.

MASA PERTENGAHAN ORGANISASI

Seperti disebutkan lebih awal, langkah pertengahan bahwa tidak terlalu tepat di definisikan

tapi mempunyai beberapa gambar karakteristik. Ketika keluarga pendiri tidak lagi pada satu

posisi kepemilikan atau dominan, atau setelah paling tidak dua generasi dari manajemen

umum, atau ketika organisasi telah tumbuh pada satu ukuran langsung dimana angka belaka

dari manajer nonfamily kelebihan anggota keluarga, itu berarti kita sedang membicarakan

tentang midlife (pertengahan).

Dari satu perspektif budaya, organisasi kini menghadapi keadaan yang sangat berbeda. Ini

didirikan dan dipelihara sendiri melalui beberapa semacam perkembangan berlanjut dan

pembaharuan proses. Sekarang ini harus memutuskan apakah untuk mengejar

perkembangan demikian melalui perluasan geografis lebih lanjut, mengembangkan produk

baru, membuka pasar baru, integrasi vertikal untuk meningkatkan harga dan posisi sumber

daya, merjer dan perolehan, divisi, atau barang.

Mengingat dulu budaya diartikan sebagai suatu kebutuhan lain dalam periode perkembangan,

unsur paling penting dari budaya yang dimiliki sekarang menjadi penambahan di struktur

organisasi dan proses utama. Karenanya, kesadaran dari budaya dan dengan sengaja

mencoba untuk dibangun, menyatupadukan, atau memelihara menjadi tidak terlalu penring.

Satu-satunya elements yang sepertinya sadar adalah kredo, dominan menyertai nilai,

semboyan perusahaan, menulis piagam, dan pengumuman umum lain dari apa yang

perusahaan inginkan dan tuntutan berarti, itu adalah filisofi dan ideologi.

Pada langkah ini jadilah lebih sulit untuk menerjemahkan budaya dan membuat orang-orang

sadar akan ini karena ini adalah sangat melekat pada rutinitas. Ini mungkin bahkan menjadi

counterproductive untuk membuat orang-orang sadar akan budaya kecuali jika di situ adalah

beberapa krisis atau masalah untuk diselesaikan. Manajer melihat bahasan budaya sebagai

sesuatu yang membosankan dan tidak relevan, terutama jika perusahaan besar dan mapan.
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Pada sisi lain, perluasan geografis, merjer dan perolehan, dan memperkenalkan teknologi

baru memerlukan satu diri penilaian untuk menentukan apakah unsur budaya baruto

diinterintegrasi atau merjer adalah fakta, cocok.

Pada tahap ini juga di situ mungkin kekuatan besar ke arah penyebaran budaya, atau

kehilangan integrasi, karena kekuatan subkultur akan dikembangkan dan karena sebuah

integrasi budaya yang tinggi adalah sulit untuk memelihara karena cakupan yang luas,

dibedakan, secara geografis membuyarkan organisasi. Lagipula, tidak jelas apa atau tidak

semua unit budaya dari satu organisasi harus seragam dan diintegrasikan.

Ketidakbekuan kekuatan pada tahap ini dapat datang dari mana pun baik dari luar maupun

dalam, seperti pada la : (1) seluruh organisasi atau bagian mungkin mengalami kesulitan

ekonomi atau dalam beberapa cara lain gagal untuk mencapai tujuan kunci karena lingkungan

telah berubah secara signifikan, atau (2) organisasi dapat mengembangkan daya internal

yang merusak perjuangan antara subkultur. Misalnya, sebelum berbagai peluncuran tentang

proyek pengalihan yang dijelaskan dalam Bab Tujuh belas, beberapa divisi perusahaan

secara konsisten menurun, ke titik di mana organisasi kesehatan ekonomi total dipanggil ke

pertanyaan. Pada saat yang sama, kelompok fungsional dalam perusahaan negara terus

menigkatkan perjuangan markas organisasi dan kengeluhan bahwa keuntungan yang dirusak

oleh beban berat yang berlebih yang dikenakan pada mereka oleh markas "gemuk"

Perubahan mekanisme yang tersedia untuk pemimpin pada tahap ini harus dipertimbangkan

dalam kombinasi yang dijelaskan dalam Bab Lima Belas. Ini adalah perubahan budaya yang

multiple harus digunakan untuk mengelola proses unfreezing dan perubahan.

PERUBAHAN MELALUI PROMOSI SISTEMATIS DARI SUBKULTUR TERPILIH

Kekuatan organisasi midlife (pertengahan) terletak pada keragaman subkultur tersebut.

Apakah pemimpin sadar atau tidak, cara mereka mengembangkan budaya organisasi

pertengahan adalah dengan menilai kekuatan dan kelemahan subkultur yang berbeda dan

kemudian prasangka keseluruhan budaya yang mendukung salah satu subkultur.

Pemimpin melakukan hal ini dengan sistematis mempromosikan orang-orang dari subkultur

ke posisi kekuasaan dalam budaya total. Ini merupakan perpanjangan dari penggunaan yang

telah disebutkan sebelumnya hybrids (pencangkokan), tetapi memiliki efek yang lebih kuat

dalam pertengahan (midlife) karena pelestarian budaya total tidak sebesar masalah seperti

yang ada di organisasi muda dan yang berkembang. Selain itu, organisasi midlife dipimpin

oleh manajer umum yang secara emosional menanamkan keoriginalan budaya, oleh karena

itu, akan lebih mampu menilai apa yang dibutuhan di masa depan. Sedangkan

keanekaragaman subkultur merupakan ancaman bagi organisasi muda, dapat dilihat sebagai

keuntungan dalam midlife. Hanya kekurangan dari perubahan mekanisme adalah sangat
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lambat. Jika langkah perubahan kebudayaan ditingkatkan, proyek-proyek organisasi

sistematis pembangunan harus diluncurkan.

PERUBAHAN MELALUI PENGEMBANGAN ORGANISASI –

MENCIPTAKAN SISTEM PEMBELAJARAN PARALEL

Pengembangan organisasi (PO) yang terbaik dapat didefinisikan sebagai suatu proses

perubahan terencana, dikelola dari atas, dengan mempertimbangkan kedua sisi teknis dan

sisi manusia pada organisasi dan menggunakan konsultan dari dalam atau di luar dalam

perencanaan dan implementasi dari perubahan yang akan dibuat (misalnya, Beckhard dan

Harris, 1987; Burke, 1987). Banyak pekerjaan dari praktisi pengembangan organisasi sepakat

dengan merajut beragam subkultur bersama dan kadang-kadang bertikai, membantu para

pemimpin, koalisi dominan, atau klien subkultur manajerial mencari cara untuk

mengintegrasikan konstruktif meltiple beberapa agenda kelompok yang berbeda. Subkultur

manajerial biasanya menjadi agen perubahan dan target awal perubahan, tetapi sistem pokok

klien adalah organisasi secara keseluruhan dimana semua kepentingan stakeholder harus

dipertimbangkan. Meskipun proyek akan diajukan oleh para pemimpin individu, adalah

penting dalam proyek-proyek PO bahwa sistem klien diperluas untuk setidaknya top-

manajemen subkultur dan terutama subkultur hirarki.

Tidak semua proyek pengembangan organisasi melibatkan perubahan budaya. Seringkali

tujuannya adalah untuk membangun tim eksekutif yang lebih efektif atau untuk mengurangi

masalah antargolongan tertentu. Namun, bagaimanapun jika manajemen senior menemukan

bahwa pelaksanaan strategi baru atau struktur dibatasi oleh beberapa asumsi budaya dan jika

ada cukup waktu, pendekatan pengembangan organisasi akan dilakukan. Catatan bahwa

anggapan ini beberapa terlihat pada bagian dari pemimpin ke dalam budaya mereka sendiri

dan sejauh mana bantuan asumsi budaya atau menghalangi apa yang mereka coba lakukan.

Seperti hasil baik dari kegiatan formal seperti yang digambarkan sebelumnya sebagai terapi

intervensi atau dari kurangnya proses belajar formal yang dialamai oleh para pemimpin.

Setelah keputusan dibuat untuk mengelola perubahan dengan cara pengembangan

organisasi, kegiatan perubahan yang sebenarnya akan bervariasi sesuai dengan

situasi. Namun, hampir semua program tersebut melibatkan sistem pembelajaran paralel

yang beberapa asumsi baru dipelajari dan diuji (Bushe dan Shani, 1991). Terlalu menyakitkan

untuk memberikan sebuah asumsi bersama yang mendukung pengganti yang tidak

diketahui. Jika beberapa bagian dari organisasi dapat belajar cara alternatif untuk berpikir dan

jika alternatif yang diberikan dapat bekerja, maka ada sedikit kecemasan sebagai alternatif

secara bertahap dimasukkan ke dalam bagian utama dari organisasi. Trial dan error dalam
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sistem paralel sementara dapat menciptakan beberapa keselamatan psikologis yang

diperlukan.

Hal semacam ini memerlukan perubahan di mana saja dari lima sampai lima belas tahun atau

lebih jika asumsi dasar benar-benar akan diubah tanpa merusak dan membangun kembali

organisasi. Dibutuhkan waktu untuk membangun sistem paralel, untuk mempelajari beberapa

asumsi baru, dan kemudian untuk merancang mekanisme yang akan memungkinkan mereka

asumsikan untuk diperkenalkan ke dalam organisasi yang asli. Sebagai contoh, ketika Procter

& Gamble memutuskan untuk mengubah cara memproduksi berbagai produk, itu dimulai

dengan sebuah kelompok staf yang diberdayakan untuk merancang sebuah pabrik baru. Staf

bahkan diperbolehkan untuk menyewa manajer pabrik sehingga mereka bisa memastikan

bahwa dia akan menjadi orang dengan asumsi yang benar-benar berbeda dari mereka yang

bekerja secara tradisional di perusahaan. Seperti manajer yang dipekerjakan, dan pabrik baru

berhasil. Sekarang masalahnya adalah bagaimana untuk menyebarkan inovasi. Kelompok

staf memutuskan untuk mempekerjakan (magang) manager muda yang berpotensi tinggi

untuk manajer pabrik baru. Setelah beberapa tahun ini manager memahami sistem yang baru

cukup baik untuk dipindahkan ke pabrik baru yang lainnya untuk memperkenalkan sistem

baru. Hanya ketika sejumlah pabrik baru seperti itu bekerja dengan sukses dikerjakan oleh

para manajer, dan sekarang yang harus dihadapi, pindah ke pabrik tua yang akan

memerlukan jangka waktu yang lebih lama dalam periode konversi. Butuh waktu paling tidak

hampir dua puluh tahun sebelum pabrik terakhir dikonversi ke sistem baru.

Program-program pengembangan organisasi ini memiliki kesamaan adalah bahwa mereka

sadar direncanakan dan dikelola oleh para pemimpin organisasi sehingga periode

ketidakseimbangan diantisipasi sebagai bagian normal dari evolusi organisasi

bukan sebagai gangguan yang menyakitkan. Yang mendasari upaya tersebut adalah sebuah

filosofi bahwa seluruh sistem harus dibantu untuk menjadi lebih efektif dalam mengelola

sendiri dan bahwa agen perubahan harus beroperasi dari model sociotechnical luas dan dari

satu set nilai yang mencakup seluruh pemangku kepentingan organisasi. Ini juga diasumsikan

bahwa organisasi tidak bisa belajar sesuatu yang baru jika para pemimpin sendiri tidak belajar

sesuatu yang baru. Maka perlu bagi para pemimpin untuk menjadi marjinal, untuk memiliki

beberapa wawasan baru, dan menciptakan sistem paralel untuk mengeksplorasi

pembelajaran baru dalam konteks yang lebih luas.

PERUBAHAN MELALUI RAYUAN TEKNOLOGI

Salah satu cara yang kurang jelas bahwa para pemimpin pada organisasi pertengahan

memilih untuk mengubah asumsi-asumsi budaya adalah melalui cara halus, kumulatif, dan

kadang-kadang tidak menginginkan dampak teknologi baru. Yang paling ekstrim kita dapat
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mengamati difusi evolusi secara bertahap dari inovasi teknologi dimana teknologi baru seperti

mobil menggantikan tidak hanya kuda dan kereta kuda tapi akhirnya banyak asumsi dan ritual

yang menyertai teknologi lama. Hal ekstrem yang lain, rayuan teknologi melibatkan dengan

disengaja, pengenalan introduksi teknologi yang spesifik untuk kepentingan anggota

organisasi menuju perilaku baru, yang pada gilirannya akan meminta mereka untuk menguji

kembali asumsi sekarang dan mungkin mengadopsi nilai-nilai baru, keyakinan, dan asumsi.

Fokus di sini adalah pada situasi di mana seorang pemimpin sadar memutuskan untuk

memperkenalkan teknologi baru untuk melakukan perubahan budaya. Terkadang tujuannya

adalah untuk mengurangi apa yang dianggap terlalu banyak keragaman budaya dengan

sengaja memperkenalkan sesuatu yang nampaknya netral atau teknologi yang disebut

progresif yang memiliki efek mendapatkan membuat orang untuk berpikir dan bertindak dalam

istilah umum. Terkadang tujuannya adalah untuk memaksa asumsi keluar ke tempat terbuka

dengan cara yang netral dan seolah-olah tidak mengancam. Kadang-kadang teknologi yang

fisik, seperti pengenalan robot ke jalur perakitan atau otomatisasi dari sebuah pabrik kimia

atau nuklir, dan beberapakali teknologi sociotechnical, seperti pendahuluan total kualitas

formal.

Banyak perusahaan telah menggunakan intervensi pendidikan untuk memperkenalkan

teknologi sosial baru sebagai bagian dari program pengembangan organisasi dengan tujuan

untuk menciptakan beberapa konsep umum dan bahasa dalam situasi di mana mereka telah

merasa sebuah kekurangan dalam berbagi asumsi - misalnya, Blake manajerial grid (Blake

dan Mouton, 1964). Versi terbaru dan semakin populer dari jenis intervensi adalah sistem

dinamika, seperti yang disajikan dalam Senge`s The Fifth Dicipline (1990), dan total quality

managament, seperti yang disajikan dalam berbagai macam buku dan program (misalnya,

Ciampa, 1992). Asumsi yang mendasari strategi ini adalah bahwa bahasa baru yang umum

dan konsep-konsep umum dalam wilayah budaya tertentu, seperti bagaimana seseorang

berhubungan dengan bawahan atau bagaimana seseorang berhubungan dengan bawahan

dan bagaimana mendefinisikan realitas dalam hal model mental seseorang, secara bertahap

akan memaksa anggota organisasi untuk mengadopsi suatu kerangka acuan umum yang

akan menyebabkan asumsi umum. Sebagai organisasi membangun pengalaman dan

menyelesaikan krisis dengan sukses, bersama asumsi baru secara bertahap akan terwujud.

Praktek saat ini memperkenalkan komputer pribadi ke beberapa lapisan dari manajemen

sebagai kendaraan untuk jaringan organisasi, mrendatangkan pelatih kursus,

dmemperkenalkan sistem pakar untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, dan

menggunakan berbagai jenis "groupware" untuk memudahkan pertemuan dengan melintasi

hambatan waktu dan ruang dengan yang versi yang jelas dari godaan teknologi, meskipun
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mungkin tidak diinginkan oleh arsitek asli (Gerstein, 1987; Grenier dan Metes, 1992;

Johansen dan lain-lain, 1991; Savage, 1990; Schein, 1992).

Kadang-kadang para pemimpin merasa bahwa ada banyak keanekaragaman dalam asumsi

yang mengatur keputusan manajemen dan membawa masalah ini ke tempat terbuka dengan

memperkenalkan teknologi yang mempunyai alasan kuat dalam pengambilan keputusan dan

gaya ke dalam kesadaran. Beberapa pemimpin juga melihat dalam teknologi sebagai

kesempatan untuk memaksakan asumsi yang mendasari teknologi baru itu sendiri, seperti

pentingnya ketelitian, pengukuran, kuantifikasi, dan bangunan model (lihat Bab Empat

Belas). Dalam beberapa kasus efek yang tidak diinginkan, seperti ketika teknologi informasi

dibawa masuk untuk memungkinkan setiap orang untuk berkomunikasi dengan lebih efektif

dengan satu sama lain dan untuk mengurangi dampak dari hirarki formal, tetapi CEO

menggunakan informasi ini untuk tujuan pengendalian dan tanpa disadari adanya

peningkatan dampak dari hirarki.

Perusahaan yang duu kehilangan uang karena tidak agresif mencari konsep-konsep baru

mengenai bagaimana menjual transportasi. Setelah mengamati perusahaan selama beberapa

bulan, pejabat eksekutif baru yang dengan tiba-tiba dan tanpa memberikan alasan

memerintahkan bahwa seluruh armada truk yang akan dicat putih. Perlu untuk mengatakan,

mereka adalah menghawatirkan. Delegasi mendesak presiden untuk mempertimbangkan

kembali, protes tentang hilangnya identitas, prediksi bencana ekonomi secara keseluruhan,

dan bentuk lain dari perlawanan yang muncul. CEO sabar mendengarkan semua tapi dengan

sungguh-sungguh menegaskan bahwa ia ingin lukisan yang dia inginkan selesai, dan

segera. Dia menghanyutkan perlawanan dengan membuat permintaan bisa diganggu gugat.

Setelah truk dicat putih, tiba-tiba supir truk menyadari bahwa pelanggan ingin tahu tentang

apa yang telah dilakukan dan bertanya apakah mereka sekarang akan di letakkan pada truk

yang sedang berjalan ini dengan logobaru. Ini membuat karyawan di semua tingkat berpikir

tentang sebenarnya mereka berada pada bisnis apa dan memprakarsai fokus orientasi pasar

bahwa presiden telah berusaha untuk membangun. Sepatutnya atau salah, ia berasumsi

bahwa ia tidak bisa. mendapatkan fokus hanya dengan memintanya. Dia harus merayu

karyawan ke dalam situasi di mana mereka tidak punya pilihan selain untuk memikirkan

kembali identitas mereka. Karyawan, tentu saja, sensitif terhadap bagaimana teknologi baru

akan memaksa mereka untuk menguji kembali asumsi mereka sendiri. Jika mereka ingin

berpegang asumsi mereka, mereka cukup tahu untuk melawan teknologi di tempat pertama.

Secara ringkas, perubahan budaya dalam organisasi pertengahan terutama semata untuk

mengambil keuntungan dari keanekaragaman yang berkembang dari kemungkinan subkultur.

Kecuali organisasi ini dalam kesulitan yang nyata, akan ada cukup waktu untuk menggunakan

promosi yang sistematis, pengembangan organisasi, dan perubahan teknologi sebagai
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mekanisme utama pada penambahan evolusi normal dan terapi organisasi. Selanjutnya, kita

lebih memeriksa lebih wilayah bermasalah - apa yang dapat pemimpin bisa dilakukan jika

organisasi mereka mandek atau menurun,dan jika beberapa asumsi budaya tampaknya

menjadi kendala, dan jika tidak ada waktu yang cukup untuk menggunakan metode evolusi.

ORGANISASI DEWASA DAN POTENSI KEMUNDURAN

Lanjutan kesukses menciptakan asumsi yang dipegang teguh bersama dan dengan demikian

menjadi budaya yang kuat. Jika lingkungan internal dan eksternal tetap stabil, kondisi ini

menguntungkan. Namun, jika ada perubahan dalam lingkungan, beberapa asumsi-asumsi

bersama dapat menjadi satu tanggung jawab justru karena kekuatan mereka.Tahap matang

kadang-kadang dicapai bila organisasi tidak lagi mampu tumbuh karena pasar jenuh atau

menjadi kuno dalam produk-produknya. Kedewasaan tidak selalu berkorelasi dengan usia,

ukuran, atau jumlah generasi manajerial tetapi lebih mencerminkan interaksi antara output

organisasi dan peluang lingkungan dan kendala.

Umur tidak masalah, namun jika perubahan budaya diperlukan. Jika sebuah organisasi telah

memiliki sejarah panjang keberhasilan dengan asumsi tertentu tentang dirinya sendiri dan

lingkungan, itu tidak mungkin ingin menantang atau memeriksa kembali asumsi-asumsi

tersebut. Bahkan jika asumsi tersebut membawa ke kesadaran, anggota organisasi yang

cenderung ingin memegang mereka karena mereka membenarkan masa lalu dan merupakan

sumber kebanggaan dan harga diri. Asumsi-asumsi tersebut yang beroperasi sebagai filter

yang membuat sulit bagi manajer kunci untuk memahami strategi alternatif untuk

kelangsungan hidup dan pembaharuan (Donaldson dan Lorsch, 1983; Lorsch, 1985).

Konsultan luar dapat dibawa dan jelas alternatif-alternatif yang jelas dapat

diidentifikasi. Namun, tidak peduli bagaimana yang jelas dan berusaha menjadi konsultan

yang meyakinkan, beberapa alternatif bahkan tidak akan dipahami jika mereka tidak cocok

dengan budaya lama, dan beberapa alternatif akan ditolak bahkan jika dipahami karena

mereka menciptakan kecemasan yang terlalu banyak atau perasaan gelisah dan keamanan

psikologis yang kurang. Bahkan jika manajemen puncak memiliki wawasan, beberapa asumsi

baru tidak dapat dilaksanakan di garis organisasi karena akan menyebabkan orang tidak akan

memahami atau menerima strategi baru yang mungkin diperlukan (Davis, 1984).

Sebagai contoh, beberapa bagian dari Multi Perusahaan harus menghadapi kenyataan tidak

menyenangkan yang paten pada beberapa produk mereka yang lebih baik dan telah habis,

yang lebih muda, lebih fleksibel, dan ancaman dari pesaing yang lebih agresif, bahwa ada

kelebihan kapasitas di beberapa pasar utama mereka karena seluruh industri kelebihan

anggaran potensi pasar, dan tidak jelas apakah cukup "left to be invented" untuk memerlukan

penekanan pada penelitian lanjutan. Yang dibutuhkan Perusahaan untuk menjadi lebih
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inovatif dalam pemasaran dan harus menggeser energi kreatif dari R & D untuk proses

inovasi manufaktur biaya untuk membawa ke bawah. Karena budaya dibangun sekitar

penelitian, bagaimanapun, pemasar kreatif dan para insinyur produksi inovatif mengalami

kesulitan mendapatkan perhatian dari manajemen senior. Departemen penelitian itu sendiri

diperlukan untuk menjadi lebih responsif terhadap pasar, tetapi masih dipercaya bahwa ia

tahu yang terbaik. Bahkan manajer senior yang bisa melihat dilema dimana terjebak dalam

asumsi mereka sendiri karena mereka tidak bisa menolak dan mengesampingkan beberapa

orang kuat mencari kembali dan budaya mendiktekan bahwa mereka tetap menempati dari

tempatmerekamasing-masing.

Dalam situasi seperti itu, pilihan dasar transformasi yang lebih cepat antara bagian-bagian

dari laju transformasi bagian dari budaya untuk mengizinkan organisasi untuk dapat

menyesuaikan diri sendiri sekali lagi melalui beberapa jenis perubahan haluan dan

penghancuran organisasi dan budaya tersebut melalui proses total reorganisasi melalui

merger, akuisisi, atau proses kebangkrutan. Dalam kasus lain, kekuatan manajer perubahan

baru atau "pemimpin transformasional" kemungkinan besar akan diperlukan untuk

mencairkan organisasi dan peluncuran program perubahan program (Kotter dan Heskett,

1992; Tichy dan Devanna, 1986). Seperti yang telah saya tekankan sebelumnya, seperti

unfreezing tidak hanya melibatkan diskonfirmasi dan induksi dari perasaan bersalah atau

kegelisahan, tetapi juga harus menawarkan keamanan psikologis dengan menyediakan

sebuah visi baru, satu set alternatif baru, dan rencana untuk bagaimana untuk mendapatkan

atau meyakinkan anggota organisasi bahwa perubahan itu memungkinkan.

MENGELOLA PERUBAHAN MELALUI INFUSI DARI LUAR

Asumsi bersama dapat diubah dengan mengubah komposisi kelompok dominan organisasi

atau koalisi. Versi yang paling kuat dari mekanisme perubahan terjadi ketika dewan direksi

membawa dalam CEO baru atau ketika seorang CEO baru dibawa sebagai akibat dari

akuisisi, merger, atau pembelian buyout. CEO baru biasanya membawa pada beberapa orang

sendiri dan menghilangkan orang-orang yang dianggap mewakili cara lama dan semakin

efektif dalam melakukan sesuatu. Dalam efek ini menghancurkan kelompok atau subkultur

hirarkis yang merupakan pencetus budaya total dan memulai proses pembentukan budaya

baru. Jika ada yang kuat fungsional, geografis, atau divisi subkultur, para pemimpin baru

biasanya harus mengganti pemimpin unit-unit juga.

Dyer (1985, 1986) telah memeriksa mekanisme perubahan ini dalam beberapa organisasi dan

menemukan bahwa ia mengikuti pola tertentu: (1) organisasi mengembangkan rasa krisis

karena kinerja menurun atau beberapa jenis kegagalan di pasar dan menyimpulkan perlunya

kepemimpinan baru, (2) melemahnya pola pemeliharaan dalam arti bahwa prosedur,
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kepercayaan, dan simbol-simbol yang mendukung mendatang budaya lama memecah; (3)

seorang pemimpin baru dengan asumsi baru dibawa dari luar untuk menangani krisis; (4)

konflik berkembang antara para pendukung asumsi lama dan kepemimpinan yang baru, dan

(5) jika krisis ini mereda dan pemimpin baru diberikan kredit, ia menang dalam konflik dan

asumsi baru mulai akan tertanam dan diperkuat oleh satu set baru kegiatan pemeliharaan

pola.

Orang mungkin merasa bahwa mereka tidak menyukai pendekatan baru tetapi tidak bisa

berdebat dengan fakta bahwa itu membuat perusahaan mengalami keuntungansekali lagi,

jadi mungkin mereka harus mencoba cara baru. Anggota yang terus melekat pada cara-cara

lama baik dipaksa keluar atau meninggalkan sukarela karena mereka tidak lagi merasa

nyaman dengan arah organisasi yang diambil dan tidak tahu bagaimana melakukan

sesuatu. Namun, jika perbaikan tidak terjadi atau pemimpin baru tidak diberikan kredit untuk

perbaikan yang tidak terjadi atau asumsi yang baru terlalu banyak mengancam inti dari

kebudayaan, pemimpin baru akan didiskreditkan dan dipaksa keluar. (Situasi ini sering terjadi

ketika mekanisme ini dicoba di perusahaan muda dimana pendiri atau keluarga masih

memiliki kekuasaan penuh. Dalam situasi seperti probabilitas yang tinggi bahwa pemimpin

baru akan melanggar asumsi pemilik dan dipaksa keluar oleh mereka.)

Untuk memahami sepenuhnya proses dinamika yang dijelaskan oleh Dyer (1985, 1986),

salah satu, tentu saja, perlu tahu lebih banyak tentang mengapa dan bagaimana mekanisme

suatu pola pemeliharaan menjadi lemah. Salah satu penyebab umum dari pelemahan

tersebut perubahan kepemilikan. Misalnya, ketika pendiri atau keluarga pendiri menyerahkan

kepemilikan perusahaan atau kepemilikan perubahan sebagai akibat dari merger, akuisisi,

atau pengaruh buyout, perubahan struktural ini secara substansial mengurangi dukungan

untuk asumsi budaya ini dan membuka pintu ke perjuangan kekuasaan antara unsur yang

beragam. Ini lebih lanjut melemahkan apapun asumsi budaya yang pernah berada di

tempat. Jika subkultur yang kuat telah membentuk dan satu atau lebih dari mereka sangat

terikat untuk konstituen luar yang memegang asumsi yang berbeda, dalam keadaan budaya

akan melemah lebih lanjut. Misalnya, ketika karyawan memilih untuk bergabung dengan

serikat buruh dan serikat pekerja yang merupakan serikat internasional yang kuat,

manajemen kehilangan beberapa derajat kebebasan dan asumsi baru kemungkinan akan

diperkenalkan di internal integrasi daerah. Efek yang sama dapat terjadi ketika senior

mengelola pemerintahan yang dipilih dari satu fungsi seperti keuangan dan fungsi yang

menjadi lebih responsif terhadap pemegang saham, kepentingan yang mungkin tidak sama

dengan pemasaran, manufaktur, atau teknis orang di dalam organisasi.

Perubahan budaya kadang-kadang dirangsang oleh secara sistematis dibawah oleh

seseorang dari luar ke dalam pekerjaannya di bawah level top-manajemen dan
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memungkinkan mereka secara bertahap untuk mempelajari dan membentuk kembali

pemikiran dari top managemen. Hal ini paling mungkin terjadi ketika orang luar mengambil

alih subgrup, membentuk kembali budaya dari subgrup, menjadi sangat sukses, dan dengan

demikian menciptakan model baru tentang bagaimana organisasi dapat bekerja (Kuwada,

1991). Kemungkinan versi proses yang paling umum ini terjadi ketika orang luar yang kuat

atau orang dalam yang inovatif dibawa dalam mengelola salah satu divisi otonom dari

ganization atau multidivisional. Jika organisasi menjadi sukses, itu menghasilkan tidak hanya

sebuah model baru bagi orang lain untuk mengidentifikasi tetapi menciptakan kader-manajer

yang dapat dipromosikan ke posisi yang lebih senior dan dengan demikian mempengaruhi

bagian utama dari organisasi.

Sebagai contoh, mobil Saturnus divisi dan pabrik NUMI General Motors sengaja diberi

kebebasan untuk mengembangkan asumsi baru tentang bagaimana untuk melibatkan

karyawan dalam mendesain dan produksi mobil dan dengan demikian mempelajari beberapa

asumsi budaya baru tentang hubungan manusia. Pendekatan ini adalah versi yang lebih

drastis dari apa yang sebelumnya digambarkan sebagai penciptaan sebuah organisasi paralel

sebagai bagian dari proyek pengembangan organisasi. Demikian pula, GM juga memperoleh

Electronic Data Systems sebagai teknologi stimulus untuk perubahan organisasi. Dalam

setiap kasus, bagaimanapun, kami juga melihat bahwa memiliki sebuah subkultur inovatif

dalam budaya yang lebih besar tidak menjamin bahwa budaya yang lebih besar akan

memeriksa kembali atau mengubah budayanya. Subkultur inovatif membantu dalam

disconfirming beberapa asumsi inti, tapi sekali lagi, kecuali ada kegelisahan, rasa bersalah,

atau keselamatan psikologis, budaya top-manajemen akan tetap tahan terhadap inovasi yang

telah dibuat.

Infus orang luar pasti membawa berbagai asumsi budaya ke dalam konflik, peningkatan

ketidaknyamanan dan tingkat kecemasan. Pemimpin yang menggunakan strategi perubahan

itu juga harus mencari tahu bagaimana mengelola tingginya tingkat tinggi kecemasan dan

konflik yang mereka telah sadar atau tidak sadar telah ada. Di sini sekali lagi, visi yang kuat

membantu menyediakan jalur alternatif yang yang harus ditinggalkan.

PERUBAHAN MELALUI SKANDAL DAN LEDAKAN MITOS

Sebagai sebuah perusahaan matang, ia mengembangkan sebuah ideologi positif dan satu set

mitos tentang bagaimana ia beroperasi, apa Argyris dan Schon (1974, 1978) telah diberi label

"teori yang didukung". Pada saat yang sama, perusahaan terus beroperasi sesuai dengan

asumsi yang telah bekerja dalam praktek, yang Argyris dan Schon sebut "teori-dalam-

menggunakan" dan yang lebih akurat mencerminkan secara aktual apa yang sedang

berlangsung. Selain itu, bukan tidak mungkin bahwa mendukung secara oteori
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mengumumkan nilai-nilai organisasi, datang untuk berada di berbagai tingkat tidak sesuai

dengan asumsi yang sebenarnya yang mengatur praktek sehari-hari.

Sebagai contoh, teori organisasi yang mendukung mungkin itu diambil dari kebutuhan individu

untuk menjadi pertimbangan dalam membuat perpindahan geografis, namun “teori-dalam-

menggunakan” mungkin bisa jadi siapa saja yang yang menolak tugas dicoret dari daftar

promosi. Teori organisasi yang dianut mungkin karena menggunakan teknik pengambilan

keputusan yang rasional berdasarkan riset pasar dalam memperkenalkan produk baru,

namun “teori-dalam-menggunakan” mungkin memanjakan pembiasan dan proyek hewan

peliharaan dari kunci manajer tertentu. Sebuah organisasi dapat mendukung nilai kerja sama

tim, tapi semua praktek-praktek mungkin sangat individualistis dan kompetitif. Sebuah

organisasi mungkin mendukung kepedulian terhadap keselamatan karyawan, namun praktik

tersebut mungkin didorong oleh asumsi bahwa seseorang harus menjaga agar biaya tetap

kompetitif, menyebabkan praktek-praktek yang tidak aman. Jika dalam sejarah tidak ada

organisasi yang terjadi untuk mengekspos incongruities ini, mitos yang mendukung teori yang

dianut dan nilai-nilai yang dapat berkembang, sehingga bahkan meningkatkan reputasi yang

tidak sejalan dengan realitas. Contoh yang paling umum hari ini mitos di banyak perusahaan

bahwa mereka tidak pernah memberhentikan siapa pun.

Dimana seperti ada keganjilan antara nilai-nilai yang dianut dan asumsi yang sebenarnya

ada, skandal dan ledakan mitos menjadi relevan sebagai mekanisme perubahan

budaya. Tidak ada perubahan sampai konsekuensi dari asumsi operasi yang sebenarnya

membuat publik dan skandal yang terlihat tidak dapat disembunyikan, dihindari, atau

ditolak. Misalnya, dalam perusahaan yang membanggakan diri dengan mengambil perasaan

individu ke dalam laporan gerakan di luar negeri, seorang senior eksekutif yang telah

ditempatkan ke luar negeri yang ia tidak ingin bunuh diri. Dia meninggalkan sebuah catatan

yang diungkapkan ke surat kabar yang mana ia menjelaskan bahwa ia merasa perusahaan

telah memaksa dia untuk mengambil tugas yang tidak diinginkannya. Kejadian secara tiba-

tiba ini tersingkap unsur kebudayaan sedemikian rupa itu tidak dapat ditolak ataudijauhkan

dari rasinalisasi. Perusahaan segera menerapkan satu set pembangunan prosedur baru yang

menyertai dan memulai proses yang menyakitkan merekonstruksi beberapa unsur filsafat

perkembangannya karir.

Dalam kasus di mana seorang manajer bias yang mendominasi proses pengambilan

keputusan dalam hal pengenalan produk baru, apa yang akhirnya terjadi adalah bahwa salah

satu produk yang dia “bersikeras” gagal sedemikian rupa dengan cara dramatis itu

merupakan satu rekonstruksi mengapa itu harus diperkenalkan pada publik. Peran manajer

dalam proses ini diungkapkan oleh bawahan yang tidak bahagia dan dicap sebagai
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skandal. Dia keluar dari pekerjaannya, dan proses pengenalan produk yang lebih formal

segera dimandatkan.

Bencana seperti di pabrik nuklir Chernobyl dan pabrik kimia Bhopal, tumpahan minyak

Alaska, dan ledakan pesawat ruang angkasa Challenger memicu proses masing-masing

organisasi yang terlibat dengan penuh memeriksa kembali praktek dalam hal

keselamatan. Bencana dan skandal tidak secara otomatis menyebabkan perubahan budaya,

tetapi mereka adalah diskonfirmasi yang fatal yang tidak dapat dipungkiri dan oleh karena itu

dimulai proses dari unfreezing dan dengan demikian memberikan peluang sebuah organisasi

untuk memulai suatu proses perubahan yang membawa asumsinya lebih sesuai dengan

realitas lingkungan internal dan eksternal.

Meskipun jarang dipublikasikan, kadang-kadang orang dalam yang membuat atau skandal

insinyur dalam rangka mendorong beberapa perubahan yang mereka inginkan dengan

membocorkan informasi ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kebocoran tersebut

kadang-kadang didefinisikan sebagai “whistle-blowing” dalam arti exposing inkonsistensi

internal. Sejak “whistle-blowing” memiliki potensi untuk mempercepat krisis yang mungkin

memaksa beberapa asumsi budaya untuk dikaji ulang, kita dapat melihat mengapa orang

mengambil perhatian tentang hal itu dan mengapa organisasi sering memberi hukuman untuk

itu.

PERUBAHAN MELALUI PERSUASI KOERSIF

Konsep persuasi koersif awalnya berasal dari studi saya tentang tawanan perang yang telah

menjalani keyakinan besar dan perubahan sikap selama 3-5 mereka tahun atau lebih dari

penawanan selama dan setelah Perang Korea (Schein, 1961 a). Kunci untuk memahami

beberapa perubahan dramatis bahwa para tawanan menyadari bahwa jika seseorang tidak

memiliki pilihan, satu tunduk pada kekuatan unfreezing yang kuat, yang cepat atau lambat

akan memotivasi seseorang untuk menemukan informasi baru yang akan mengizinkan

redefinisi kognitif terjadi. Narapidana pada awalnya tegas membantah jika merasa bersalah,

pemikiran itu konyol dituduh spionase dan sabotase, menawarkan untuk membuat pengakuan

palsu-yang hanya menghasilkan hukuman yang lebih berat - dan dengan cara lain berusaha

untuk mengatasi tapi tidak mempertanyakan asumsi dasar mereka sendiri.

Setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun pelecehan, interogasi, hukuman psikologi,

tekanan dari pasangan sel, indoktrinasi, dan ancaman bahwa mereka akan di penjara

selamanya kecuali jika mereka melihat cahaya dan membuat pengakuan jujur, para tahanan

mulai untuk mencari jawaban. Mereka menemukan bahwa ketika mereka mulai menyadari

bahwa istilah-istilah seperti rasa bersalah, kejahatan, spionase, dan sabotase telah berbeda

makna dalam budaya yang berbeda dan sistem politik. Mereka mampu membuat pengakuan
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tulus setelah mereka kembali secara kognitif mendefinisikan ulang konsep-konsep seperti

rasa bersalah dan kejahatan, sehingga membuat beberapa perubahan mendasar dalam

asumsi mereka tentang diri mereka sendiri.

Apa semua ini harus dilakukan dengan perubahan budaya? Situasi dimana unsur-unsur

budaya lama tidak berfungsi tetapi sangat dipatuhi sebanding dengan apa yang menahan

naik bertentangan dengan tahanan yang menegaskan mereka tidak bersalah. Kunci untuk

menghasilkan perubahan dalam situasi seperti itu adalah pertama untuk mencegah keluar

dan kemudian untuk meningkatkan kekuatan disconfirming sambil memberikan psikologis

keselamatan. Meskipun hal ini sulit untuk dijalankan, ini adalah cara yang tepat untuk

manager untuk melakukan perubahan haluan. Dengan menggunakan insentif yang tepat,

mereka memastikan bahwa orang-orang yang mereka ingin untuk dipertahankan dalam

organisasi merasa sulit untuk meninggalkan. Dengan secara konsistenten disconfirming pola

perilaku lama atau benar-benar menjadi pola perilaku baru, seperti dalam kasus CEO yang

bersikeras untu mengecat putih truk perusahaan, mereka membuatnya sulit untuk orang-

orang mempertahankan asumsi lama. Dengan konsisten akan menjadi suportif dan

menguntungkan fakta gerakan diarah asumsi baru, manajer yang efektif memberikan

beberapa psikologis keselamatan. Jika keamanan psikologis cukup, anggota organisasi dapat

mulai untuk memeriksa dan mungkin memberikan sebagian dari pertahanan kognitif

mereka. Jika mereka tidak bisa memutar haluan manajer maka mereka dihadapkan dengan

penghapusan mereka. Dalam hal apapun, esensi dari mekanisme ini adalah bahwa manajer

memutar haluan berusaha mempertahankan kekuasaannya tanpa batas waktu, sehingga

mencegah anggota organisasi mengembangkan strategi hanya menunggu sampai ia pergi.

PERUBAHAN MELALUI PERPUTARANHALUAN

Pemutaran haluan sebagai mekanisme benar-benar lebih merupakan kombinasi dari banyak

mekanisme di atas gaya ke dalam program tunggal oleh manajer perubahan berbakat atau

tim dari agen perubahan. Dalam situasi perputaran haluan saya telah mengamati atau

mendengar tentang, apa pemogokan saya adalah bahwa semua mekanisme yang telah

dijelaskan sebelumnya dapat digunakan dalam proses perubahan total. Kondisi pertama

untuk perubahan, seperti biasa, adalah bahwa organisasi harus unfrozen. Entah karena

realitas eksternal yang mengancam kelangsungan hidup organisasi atau karena wawasan

baru dan bagian rencana bagian dari dewan direksi, CEO, atau manajemen koalisi dominan,

organisasi datang untuk mengakui bahwa beberapa cara berpikir masa lalu, perasaan, dan

melakukan hal-hal memang usang. Seorangh CEO baru atau peranan perputaran haluan

mendefinisi ulang untuk pemimpin saat ini dimasukkan ke dalam tempat, dan program

perubahan ini diluncurkan sebagai sebuah perubahan haluan.
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Setelah organisasi unfrozen, perubahan dimungkinkan jika ada seorang manajer perubahan

haluan atau tim dengan rasa yang jelas tentang di mana organisasi perlu pergi, model

bagaimana untuk mengubah budaya ke sana, dan kekuatan untuk mengimplementasikan

model. Jika salah satu dari elemen tersebut tidak ada, proses tersebut akan gagal, dan dalam

hal apapun, kecemasan yang timbul dari perubahan tersirat harus secara aktif

dikelola. Misalnya, jika tenaga pengganti utama terlibat dalam posisi kritis, proses yang harus

dikelola sedemikian rupa sehingga terlihat sebagai kebutuhan dan dilaksanakan tergantung

ke beberapa asumsi budaya yang lebih dalam yang mungkin perlu dipertahankan . Jika tidak,

karyawan pada organisasi yang masih terhitung akan menjadi terlalu cemas dan tidak

produktif.

Perputaran haluan biasanya memerlukan keterlibatan semua anggota organisasi sehingga

unsur-unsur disfungsional dari budaya lama menjadi jelas terlihat untuk semua orang. Proses

pengembangan asumsi baru kemudian menjadi suatu proses redefinisi kognitif melalui

pengajaran, pembinaan, mengubah struktur dan proses yang diperlukan, secara konsisten

memperhatikan dan bukti bermanfaat belajar cara baru, menciptakan slogan baru, cerita,

mitos, dan ritual, dan dengan cara lain memaksa orang menjadi setidaknya menjadi perilaku

baru. Semua mekanisme lain yang dijelaskan sebelumnya ikut bermain, tetapi kemauan untuk

memaksa adalah kunci untuk perputaran haluan.

Dua model kepemimpinan mendasar yang berbeda telah diumumkan untuk mengelola

perputaran haluan atau, karena mereka telah datang untuk diketahui lebih populer,

transformasi. Dalam model visi yang kuat, pemimpin memiliki visi yang jelas dari mana

organisasi harus berakhir, menentukan cara-cara ke sana, dan konsisten memberi

penghargaan dari upaya untuk bergerak ke arah tersebut (Tichy dan Devanna, 1986 ; Bennis

dan Nanus, 1985; Leavitt, 1986). Model ini bekerja dengan baik jika masa depan cukup dapat

dipredoksikan dan pemimpin visioner tersedia. Jika tidak kondisi ini dapat dipenuhi, organisasi

dapat menggunakan “model visi fuzzy”, dimana pemimpin baru negara-negara kuat yang saat

ini adalah bahwa kinerja ditolerir dan harus memperbaiki dalam jangka waktu yang pasti tetapi

kemudian bergantung pada organisasi untuk mengembangkan visi bagaimana sebenarnya ke

sana (Pava, 1983). "kita perlu mengubah" pesan yang disajikan dengan tegas, berulang kali,

dan untuk semua tingkat organisasi. Sebagai berbagai usulan untuk solusi yang dihasilkan di

seluruh organisasi, pemimpin akan memilih dan menguatkan orang yang tampaknya paling

masuk akal. Model ini jelas lebih bisa diterapkan dalam situasi di mana perputaran haluan

manajer berasal dari luar dan oleh karena itu pada awalnya tidak tahu apa yang organisasi

mampu. Hal ini juga lebih berlaku bila masa depan terus bergolak dalam bahwa mulai melatih

organisasi untuk menjadi sadar tentang bagaimana mengubah asumsi sendiri sebagai bagian

dari proses adaptif terus menerus.
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perputaran haluan biasanya harus dilengkapi dengan program pembangunan jangka panjang

organisasi untuk membantu pembelajaran baru dan untuk membantu menanamkan asumsi

baru. Hal ini tidak cukup untuk memiliki pemimpin yang kuat untuk mencairkan sistem dan

mendapatkan perubahan telah dimulai karena perubahan mungkin harus dikelola dalam

semua subkultur organisasi, sebuah proses yang membutuhkan banyak waktu. Adalah jauh

lebih sulit untuk asumsi baru masukkan dalam sebuah organisasi dewasa daripada organisasi

muda atau berkembang yang menyebabkan seluruh struktur organisasi dan proses harus

dipikirkan kembali dan, mungkin, dibangun kembali.

PERUBAHAN MELALUI REORGANISASI DAN KELAHIRAN KEMBALI

Sedikit yang diketahui atau dipahami tentang proses reorganisasi dan kelahiran kembali,

sehingga sedikit akan dikatakan tentang hal itu di sini. Cukuplah untuk mengatakan bahwa

jika satu fisik menghancurkan organisasi yang merupakan pembawa budaya yang diberikan,

menurut definisi bahwa budaya dihancurkan dan apa pun organisasi baru mulai berfungsi

memulai untuk membangun budaya sendiri yang baru. Ini merupakan Proses traumatik dan

karena itu tidak biasanya digunakan sebagai strategi yang disengaja, tapi mungkin relevan

jika kelangsungan hidup ekonomi yang dipertaruhkan.

Perubahan transformasi organisasi yang benar, bukan hanya adaptasi tambahan, mungkin

mencerminkan perubahan budaya pada tingkat ini. Dalam evolusi perusahaan tersebut terjadi

transformasi secara berkala, dan pada saat-saat arah perubahan tidak selalu dapat diprediksi

(Tushman dan Anderson, 1986; Gersick, 1991). Perubahan pada tingkat ini kadang-kadang

hasil dari merger, akuisisi, atau buyout jika pemilik baru memutuskan untuk benar-benar

restrukturisasi organisasi dan bersedia untuk menyingkirkan sebagian besar manajer kunci

dari budaya lama dalam proses.

RINGKASAN DAN KESIMPULAN

Bab Lima belas dan Enam belas telah menjelaskan berbagai mekanisme dan proses yang

pemimpin dalam peran mereka sebagai agen perubahan gunakan untuk mengubah asumsi-

asumsi budaya. Fungsi yang berbeda desediakan oleh budaya pada tingkat organisasi yang

berbeda, dan isu-isu perubahan oleh karena itu berbeda pada setiap tahap. Dalam untuk

tahap pembentukan dari sebuah organisasi, budaya cenderung menjadi kekuatan

pertumbuhan positif, yang perlu diuraikan, dikembangkan, dan diartikulasikan. Dalam

organisasi pertengahan budaya organisasi menjadi beragam di banyak subkultur yang telah

terbentuk. Memutuskan elemen-elemen yang perlu diubah kemudian menjadi salah satu isu

strategis yang garus dihadapi.Pada saat ini, bagaimanapun, pemimpin juga memiliki lebih

banyak pilihan untuk mengubah asumsi yang berguna bagi subkultur yang berbeda.Dalam
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situasi kematangan dan penurunan, budaya yang sering menjadi sebagian disfungsional dan

hanya dapat diubah melalui proses yang lebih drastis seperti skandals dan perputaran haluan.

Sebelas perbedaan Mekanisme perubahan dijelaskan dalam Bab Lima belas dan enam belas

bersifat kumulatif. Artinya, evolusi budaya, promosi sistematis pencangkokan, terapi

organisasi, dan manipulasi sistematis subkultur merupakan prasyarat bagi pengembangan

organisasi, godaan teknologi, dan sistematis infus dari luar. Mitos ledakan melalui skandal

diarahkan lebih untuk unfreezing awal, akan tetapi perubahan juga memerlukan paling tidak

mekanisme yang tersebut di atas dan kemungkinan bujuk paksa, perputaran haluan,

penghancuran dan kelahiran kembali.

Dalam setiap kasus, proses perubahan harus dipahami sebagai melibatkan beberapa

kekuatan unfreezing, terdiri dari disconfirming informasi, penciptaan rasa bersalah atau

kecemasan, dan penciptaan keamanan psikologis. Setelah unfrozen, organisasi harus

memiliki beberapa mekanisme untuk mengizinkan redefinisi kognitif sebagai cara untuk

mengembangkan asumsi baru. Proses perubahan juga harus memberikan kesempatan bagi

refreezing, yang terjadi ketika asumsi budaya baru secara konsisten memecahkan masalah

atau mengurangi kecemasan.

Implikasi untuk kepemimpinan ada beberapa. Hal yang paling penting adalah kepemimpinan

yang menjalankan proses perubahan di tempat paling pertama. Hal ini melibatkan sejumlah

fungsi yang berbeda yang seringkali tidak dipahami oleh para pemimpin. Pertama, mereka

seringkali harus memberikan diskonfirmasi informasi yang memulai proses perubahan, dan

mereka harus menginduksi kecemasan dan rasa bersalah untuk mengubah motivasi

mereka. Bahkan lebih penting, pada saat yang sama pemimpin harus menemukan cara untuk

menyediakan keselamatan psikologis yang cukup untuk anggota organisasi mereka untuk

menerima berubah dan memulai proses pembelajaran traumatis yang biasanya

dilibatkan. Penekanan yang luar biasa yang penulis baru-baru ini telah gunakan pada

pemimpin yang memiliki visi, mampu berkomunikasi dan mengartikulasikan visi-visi tersebut

dan memiliki keterampilan untuk melaksanakan visi yang mungkin merupakan cerminan yang

menyediakan beberapa fungsi kunci psikologis dari kedua diskonfirmasi asumsi lama dan

menyediakan keamanan psikologis yang cukup untuk memulai pelajaran baru. Visi tidak

harus sangat jelas atau lengkap. Mereka harus memberikan jalan kecil dan proses

pembelajaran untuk menjamin anggota organisasi bahwa perubahan konstruktif adalah

mungkin.

Mekanisme perubahan budaya yang dijelaskan dalam Bab Lima belas dan Enam belas

disajikan dari perspektif pemimpin. Perubahan budaya juga terjadi sebagai akibat dari

masuknya orang baru dengan asumsi baru dan dan perbedaan pengalaman yang berbeda

bagian darii yang dimiliki oleh organisasi.Untuk keperluan analisis ini, perubahan-perubahan
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tersebut ditangkap dalam pengamatan itu dimana organisasi membedakan diri dari waktu ke

waktu ke banyak subbudaya. Yang penting untuk fokus pada, bagaimanapun, adalah dalam

kekuasaan pemimpin untuk meningkatkan keragaman dan mendorong pembentukan

subkultur atau, melalui seleksi dan promosi, untuk mengurangi keragaman dan dengan

demikian memanipulasi arah di mana suatu organisasi budaya berkembang.

BAB 17

MENGHADAPI KOMPLEKSITAS PERUBAHAN BUDAYA

Sebuah Studi Kasus

Konteks sosial berasal dari dimana suatu pengaturan baru muncul, serta pemikiran orang-

orang yang menciptakan pengaturan baru, mencerminkan apa yang tampak "alamiah" dalam

masyarakat. Dan apa yang tampak alami hampir selalu fungsi budaya untuk sebuah ukuran

yang biasanya membuat kita tidak mampu mengenali dimana kita adalah tawanan

budaya. Mereka yang membuat pengaturan baru selalu ingin melakukan sesuatu yang baru,

biasanya tidak menyadari bahwa mereka bersenjata dengan, dan selanjutnya akan dilucuti

oleh, kategori pemikiran yang membantu menghasilkan pengaturan kondisi yang baru yang

berharap untuk diperbaiki. Jika kita menerima dalil bahwa semakin banyak perubahan

semakin mereka tetap sama, itu bukan karena orang akan atau karena kesesatan dari

kepribadian manusia, tetapi terutama karena apa yang kita pikirkan untuk menjadi "alami,"

jadi sebagian dari kita itu adalah tidak bisa membayangkan bahwa sesuatu itu dapat menjadi

sebaliknya. [Sarason, 1972, hlm xii-xiii]

Tujuan bab ini adalah untuk menggambarkan kompleksitas perubahan budaya dan

perubahan budaya ketika seseorang melakukan sesuatu untuk tertentu menghadapi masalah

organisasi tertentu. Dalam prakteknya, dorongan untuk perubahan budaya berasal dari

kebutuhan untuk memecahkan masalah organisasi. Hanya ketika asumsi budaya bisa

berjalan jadi itu berarti bahwa muncul isu perubahan budaya. Kami akan menguji kasus

perubahan haluan yang besar yang dirancang untuk memecahkan berbagai masalah besar

yang dihasilkan oleh Multi Perusahaan. Kasus ini menggambarkan banyak mekanisme yang

telah dibahas dalam Bab Lima belas dan enam belas, tetapi juga menimbulkan berbagai

pertanyaan mendasar tentang apakah atau tidak suatu perubahan budaya yang nyata terjadi.

Dalam deskripsi awal dari multi paradigma saya mencoba untuk menunjukkan bagaimana

asumsi tertentu bersama dalam berhubungan satu sama lain dan bagaimana pola asumsi

yang menjelaskan banyak perilaku organisasi sehari-hari. Di sini saya juga ingin menunjukkan

bagaimana proses perubahan mengungkapkan unsur-unsur dari Multi budaya dan bagaimana

hal itu terjadi dan tidak berubah, bahkan sebagai organisasi perubahan.
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Seperti kasus yang saya paparkan apa yang saya maksud dengan pendekatan klinis untuk

mempelajari budaya akan menjadi lebih jelas. Saya akan menyajikan data dari Multi bersama

dengan pengamatan kontras dari Perusahaan Aksi untuk menggambarkan melalui peristiwa

konkret bagaimana proses perubahan terbentang dan bagaimana konsultan terlibat. Aksi

budaya dan Multi tidak mengungkapkan diri mereka sendiri dengan mudah atau secara

otomatis. Sebaliknya, dengan bantuan anggota organisasi, saya harus merekonstruksi

mengapa peristiwa-peristiwa tertentu yang melanda saya sebagai inkongruen bila dilihat dari

sudut pandang budaya. Oleh karena itu saya akan menjalin ke laporan berikut bagaimana

saya membuat beberapa kesimpulan budaya yang telah dilaporkan dalam buku ini.

Informasi yang disajikan di sini, tentu saja, tidak lengkap, baik secara historis atau

etnografis. Hal ini dibatasi oleh perspektif klinikak yang saya mengambil dan karena itu bias

dari apa yang menjadi tujuan klien yang dibicarakan dengan saya. Namun demikian, budaya

mendatang sangat meluas, sehingga asumsi yang lebih dalam menunjukkan paradigma

budaya melalui salah satu pengaturan yang dapat dilamati. Apa yang kurang jelas adalah

struktur dan isi dari keberagaman subkultur yang mungkin ada, walaupun dampak dari

beberapa subkultur menjadi sangat terlihat selama proses perubahan.

KONTAK AWAL DAN RAPAT TAHUNAN PERTAMA

Keterlibatan saya dengan Perusahaan Multi dimulai pada tahun 1979 dengan "intervensi

pendidikan" utama untuk kelompok top-manajemen pada pertemuan tahunan di seluruh

dunia. Dr Peter Stern, direktur Multi pada pengembangan manajemen, telah mendengar saya

berbicara di sebuah seminar terbuka pada 1978 pada pengembangan karir dan jangkar karier

(Schein, 1978, 1990a). Dr. Stern menyarankan kepada bosnya, Richard Maier, ketua komite

eksekutif (kelompok yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan), mengenai materi

saya tentang dinamika karir bisa layak dibagi dengan manajemen senior Multi's.

Tujuan Maier untuk pertemuan tahunan adalah untuk menggabungkan pekerjaan

pada masalah perusahaan dengan beberapa masukan untuk merangsang grup, perluasan di

bidang kepemimpinan dan kreativitas. Ia melihat bahwa perusahaan itu pindah ke ekonomi

yang lebih bergolak, politikl, dan teknologi lingkungan yang akan membutuhkan jenis

tanggapan baru. Maier adalah keturunan dari salah satu yang keluarga pendiri perusahaan

tetapi telah menghabiskan sepuluh tahun karirnya di anak perusahaan Multi AS dan telah

datang untuk lebih dinamika lingkungan AS yang mendorong tingkat kreativitas bahwa ia lihat

sebagai kekurangan di dalam negeri. Latar belakang pendidikannya sendiri berkaitan dengan

pekerjaanya tetapi dia mengambil hukum. Dia adalah seorang contoh yang baik dari berbagai

macam jenis pemimpin yang dapat seecara bersamaan berada dalam bisa suatu budaya dan

terasa belum objektif. Dia membawa berbagai pembicara luar ke dalam pertemuan tahunan
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merupakan suatu upaya yang disengaja untuk memperluas persepsi dari managemen

puncak. Dua hari perkuliahan saya itu harus difokuskan pada kepemimpinan dan kreativitas

dalam konteks pengembangan karir individu.

Baik topik kreativitas dan pendekatan perkuliahan ke dalam grup benar-benar membangun

dengan asumsi dari Multi bahwa (1) kreativitas adalah penting dalam satu ilmu pengetahuan,

(2) pengetahuan diperoleh melalui proses ilmiah, dan (3) pengetahuan dikomunikasikan

melalui pakar dengan cara yang bersifat mendidik. Dengan cara Sebaliknya, pada lingkungan

pragmatis Perusahaan Aksi, telah terbayangkan untuk mengabdikan seluruh waktu dua hari

managemen senior untuk seminar terutama melibatkan dosen dari luar. Demikian pula, topik

kreativitas tidak akan memiliki daya tarik bagi para manajer senior. Itu akan dipandang

sebagai abstrak yang terlalu banyak dan tidak relevan untuk pekerjaan mereka.

Sedangkan pada Aksi banyak mengambil tempat tanpa Perencanaan awal, dalam segala hal

Multi merencanakan sampai pada tingkat terkecil yang detail. Setelah Maier dan Stern telah

sepakat pada topik umum, maka perlu bagi saya untuk bertemu Maier untuk melihat apakah

pendekatan umum saya dan gaya pribadi yang kompatibel sesuai dengan apa yang ia

cari. Saya diundang untuk menghabiskan hari dan malam di rumahnya, di mana saya

bertemu dengan istrinya juga. Maier dan aku bergaul dengan baik, sehingga setelah itu

disepakati bahwa kami akan pergi ke depan dengan sesi saya pada pertemuan tahunan

1979.

Beberapa minggu kemudian, Mr Kunz mengunjungi saya di MIT untuk mendiskusikan

rincian. Kunz adalah penanggung jawab administrator seminar untuk agenda rinci dari

pertemuan tiga-hari dan, ternyata, juga harus mengindoktrinasi saya tentang bagaimana

untuk menangani kelompok ini. Ia telah menjadi manajer lini yang telah pindah ke pelatihan

eksekutif, namun berdasarkan pengalaman sebelumnya yang akrab dengan harapan

manajemen senior ini. Kunz bertemu dengan saya selama berjam-jam beberapa bulan

sebelum seminar untuk merencanakan bahan yang akan digunakan, latihan harus dirancang

untuk melibatkan para peserta, jadwal, dan sebagainya.

Dalam proses ini saya mengamati secara langsung bagaimana dengan hati-hati manejer Multi

merencanakan untuk setiap detail dari setiap kegiatan yang menjadi tanggung jawab

mereka. Perusahaan ini jelas berkomitmen untuk menyediakan waktu yang panjang dan

energi yang mungkin dibutuhkan untuk desain yang pertemuan hampir "sempurna". Tidak

hanya Multi yang berkomitmen tinggi terhadap struktur terungkap dalam proses ini, tetapi

dalam peninjauan kembali, proses ini juga mengungkapkan bagaimana dasar asumsi itu

tentang turf manajerial. Kunz memiliki tanggung jawab yang jelas untuk pelaksanaan rapat,

meskipun secara hierarkis dia dua tingkat di bawah para peserta. Dia telah membentuk

tinjauan komite yang mencakup Maier dan beberapa anggota komite eksekutif untuk meninjau
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ulang rencana seminar dan untuk mendapatkan keterlibatan mereka. Namun, kelompok ini

memberikan Kunz kebebasan cukup untuk membuat keputusan final pada format

seminar. Dengan demikian, baik aksi dan Multi, setiap budaya mereka masing-masing

menampilkan dirinya dalam norma yang saya temui organisasi, tapi saya tidak tahu ini pada

saat itu.

Para peserta pada pertemuan Multi tahunan Maier, ketua dewan, bos Maier; beberapa

anggota luar yang datang sebagai pengunjung; sembilan orang komite eksekutif; semua

manajer fungsional dan manager divisi, dan yang paling penting manajer dari beberapa

negara - empat puluh lima orang. Secara keseluruhan

Meskipun aku tidak tahu pada saat itu, pertemuan melayani integratif utama dan fungsi

komunikasi bahwa itu adalah legitimasi selama tiga hari acara budaya tidak terjadi dalam

sehari pelaksanaan-dengan level yang tinggi terbuka dan komunikasi lateral. Hal ini juga

mencerminkan penekanan hirarkis, bagaimanapun, dalam berbagi ini seluruh unit terjadi di

masyarakat dibawah pengawasan komite eksekutif dan anggota dewan. Selain itu, masih ada

kecenderungan kuat untuk tunduk kepada orang lain dan untuk berbagi gagasan hanya ketika

informasi secara khusus diminta. Rapat tersebut juga memberikan kesempatan bagi

manajemen senior untuk mengirim pesan utama dengan cepat ke oragnisasi dan,

sebagaimana akan kita lihat, untuk melibatkan seluruh organisasi dalam manajemen krisis

saat itu diperlukan.

Pertemuan berlangsung di sebuah resor gunung yang menyenangkan dan termasuk acara

rekreasi khusus yang membantu kelompok untuk melonggarkan satu sama lain. Pembicaraan

saya disampaikan pada hari kedua dan hari ketiga dan termasuk satu set wawancara

bersama mengenai sejarah karir untuk membantu peserta menentukan "jangkar karier"

mereka. Aku menaruh kreativitas dalam konteks inovasi, terutama inovasi peran, untuk

menggarisbawahi bahwa kreativitas ilmiah ini tidak berarti hanya pada jenisnya saja dan

peranan manajer dalam hal apapun dapat menjadi lebih inovatif dalam pendekatan

mereka. Saya meminta orang untuk memasangkan diri mereka sendiri dalam cara apapun

yang tampak nyaman. Ketua dewan antusias berpartisipasi dan dengan demikian mengatur

ritme yang baik untuk pertemuan ini.

Antusiasmenya dikonfirmasi ketika, selama makan malam informal mengikuti acara rekreasi

pada hari ketiga, ia berbicara dengan bercanda dan dengan pribadi tentang karirya sendiri

suatu jangkar demikian legitimasi input dari hari sebelumnya, dan sekali lagi menggambarkan

bagaimana manajer siap dalam organisasi ini adalah untuk mendengarkan otoritas dan

memanfaatkan masukan akademik.

Efek utama dari dua hari tersebut akan saya sekarang rekonstruksi sebagai berikut:
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1. Kelompok ini memperoleh wawasan baru dan informasi tentang kreativitas dan

inovasi, terutama wawasan inovasi terjadi dalam berbagai karir dan pengaturan

organisasi dan tidak harus bingung dengan proses kreatif murni di mana para ilmuwan

terlibat. Asumsi bahwa hanya pakar kreatif telah merayap masuk, sehingga para

manajer yang telah meninggalkan identitas teknis mereka jauh dibelakang telah

diyakinkan melalui pesan saya bahwa inovasi peran manajerial di semua fungsi bisnis

sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi yang sehat. Ini disahkan sebagai kegiatan

"kreatif" yang sebelumnya banyak sekali tidak dianggap demikian dan membebaskan

beberapa energi pemecahan masalah dengan menghubungkan inovasi untuk

meneyelesaikan masalah harian. Wawasan ini tidak akan semuanya penting tapi fakta

bahwa kelompok mengadakan asumsi kuat seperti tentang ilmu pengetahuan dan

proses kreatif dalam sains. Saya tahu kemudian bahwa itu adalah niat Maier saja

sepanjang untuk memperluas perspektif kelompok dan untuk meletakkan dasar untuk

perubahan yang ada dalam pikirannya.

2. Kelompok ini memperoleh wawasan baru dari diskusi jangkar karir, yang menekankan

berbagai karir dan berbagai macam berbeda yang dicari orang dalam karir mereka.

Efeknya adalah untuk mencairkan beberapa gagasan monolitik tentang karir dan

peran latar belakang pendidikan dalam karir. Pembicaraan humoris Ketua dewan

dilegitimasi perbedaan gagasan individu dalam karir, terutama sejak ketua juga adalah

seorang pengacara, bukan seorang ilmuwan.

3. Kelompok ini harus mengenal saya dan gaya saya sebagai suatu proses tanggapan

konsultan melalui beberapa intervensi yang saya buat selama dua hari. Secara

khusus, saya diizinkan untuk menghadiri pertemuan komite perencanaan Kunz untuk

meninjau aktivitas setiap hari dan ditemukan dalam konteks bahwa sejumlah

kesempatan dimana ide-ide saya untuk proses perencanaan dan difasilitasi desain

kelompok. Dalam pertemuan Maier dan anggota komite eksekutif mengamati bahwa

seorang konsultan proses bisa sangat membantu pada rapat.

Selama waktu informal pada saat makan dan di malam hari, respon spontan saya diarahkan

untuk keluar dari peran saya sebagai pkar ahli. Sebagai contoh, jika saya ditanya apa yang

perusahaan lakukan hari ini di bidang manajemen partisipatif, saya akan memberikan contoh

dan menyoroti keragaman apa yang saya amati bukan generalisasi seperti apa yang saya

harapkan untuk dilakukan. Saya memiliki perasaan bahwa dalam proses ini aku

mengecewakan beberapa manajer dengan siapa saya berbicara karena saya tidak cocok

dengan stereotipe ilmuwan yang bersedia untuk merangkum kondisi pengetahuan di

lapangan. Di sisi lain, keinginan saya untuk menyelidiki masalah Multi mengajukan banding ke
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beberapa manajer, dan mereka menerima definisi-saya sendiri sebagai konsultan daripada

pakar konsultan.

Partisipasi saya dalam pertemuan yang berakhir ketika dua saya hari selesai, tapi rencana

yang dibuat untuk lembaga perencanaan karir dan pekerjaan / perencanaan peran dalam

segmen yang lebih luas dari perusahaan. Secara spesifik, Maier dan komite eksekutif

memutuskan untuk meminta semua manajer senior untuk melakukan "pekerjaan / peran

latihan perencanaan," yang melibatkan pemikiran ulang dari pekerjaannya sendiri dalam

konteks bagaimana ia telah berubah dan akan terus berubah sebagai salah satu proyek lima

tahun ke depan dan menganalisis lingkungan sekitar pekerjaan (Schein, 1978). Maier juga

mendorong manajer yang lebih untuk melakukan "jangkar karier latihan wawancara" sebagai

input untuk proses pengembangan manajemen tahunan dan berwenang mengembangkan

sebuah adaptasi dari kuesioner wawancara asli untuk digunakan secara khusus di

perusahaan. Saya diminta untuk bekerja dengan kelompok manajemen markas

pembangunan untuk membantu melaksanakan kedua kegiatan dengan menghabiskan sekitar

sepuluh hingga lima belas hari selama setahun sebagai seorang konsultan. Klien saya itu

harus Maier dan Stern, direktur pengembangan manajemen, misi yang luas adalah untuk

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menginovasi di semua bidang.

TAHUN PERTAMA PEKERJAAN : MENDAPATKAN KEBEBASAN DENGAN BUDAYA

Saya mengunjungi perusahaan beberapa kali sepanjang tahun, setiap kali selama dua

sampai tiga hari. Selama kunjungan saya belajar lebih banyak tentang sistem pengembangan

manajemen, bertemu dengan beberapa anggota komite eksekutif, dan secara bertahap

terlibat dalam apa yang saya anggap sebagai kegiatan saya yang paling penting,

perencanaan pada pertemuan tahunan berikutnya. Dari sudut pandang saya, jika inovasi

adalah mengambil kendali, iklim relatif lebih terbuka dari pertemuan tahunan adalah hal yang

paling penting untuk mengambil keuntungan. Tujuan saya adalah diterima sebagai konsultan

dalam proses pertemuan, bukan sebagai seorang pendidik datang dengan kebijakan selama

satu atau dua hari. Namun, gagasan bahwa saya bisa membantu "on line" terus menjadi

sangat asing bagi sebagian besar manajer. Pada Aksi Saya telah mempelajari pelajaran

sebaliknya: kecuali saya bekerja “on line” dengan masalah nyata, kelompok menganggap

saya lebih atau kurang berguna. Awalnya, saya berpikir bahwa reaksi dari manajer Multi

adalah simpel berdasarkan kesalahpahaman. Itu hanya dengan pengalaman yang berulang-

ulang tidak diundang untuk rapat kerja di Multi, yang selalu dimasukkan ke dalam peran

pakar, dan selalu harus memiliki rencana kunjungan saya dengan sangat rinci dan saya

menyadari bahwa saya melawan sesuatu yang bisa benar-benar didefinisikan sebagai

budaya. Persepsi manajer Multi dari apa yang konsultan lakukan dan bagaimana mereka
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bekerja menrefleksikan asumsi mereka yang umum tentang apa yang manajer dan

bagaimana mereka bekerja.

Sebagai contoh, pada beberapa kesempatan saya melihat bahwa manager yang pernah saya

temui pada kunjungan sebelumnya melihat masa lalu saya dan mengabaikan saya ketika

saya temui mereka di lobi publik atau ruang makan eksekutif. Seperti yang saya pelajari

kemudian, dapat dilihat sebagai seorang konsultan berarti bahwa satu mempunnyai masalah

dan memerlukan bantuan – sebuah posisi dimana para manajer sangat menghindari ini. Saya

hanya dapat diterima dalam satu peran yang cocok dengan model Multi, bahwa pendidik dan

ahli untuk manajemen secara keseluruhan.Intinya adalah penting karena permintaan saya

untuk menghadiri pertemuan tahunan berikutnya sebagai konsultan proses itu, tanpa

sepengetahuan saya, sangat countercultural. Tapi Maier merasa tertarik, dan inovasinya

sendiri digoyangkan anggota lain dari komite perencanaan.

Kami dikompromikan pada gagasan bahwa saya akan memberikan beberapa ceramah

tentang topik relevan berdasarkan peristiwa saya amati pada pertemuan tersebut, sehingga

melegitimasi kehadiran saya. Peran saya sebagai konsultan selanjutnya disahkan oleh

ilmuwan yang harus diberi kesempatan untuk mengenal managemen puncak yang lebih baik

sehingga saya bisa lebih bermanfaat di masa depan. Maier dan manajer senior lainnya

memiliki pandangan yang spesifik tentang apa yang dibutuhkan grub secara keseluruhan dan

mereka siap untuk memperkenalkan orang luar dalam peran konsultan untuk memfasilitasi

proses ini. Saya datang untuk menyadarkan bahwa mereka mengingin unfreeze kelompok

untuk mendapatkannya dengan lebih mudah menerima pesan krisis mereka dan bersiap-siap

untuk menyampaikan. Orang luar dengan ide-ide baru dilihat sebagai penolong dalam proses

ini, baik sebagai sumber umpan balik untuk kelompok dan sebagai seorang ahli pada proses

perubahan yang akan segera diluncurkan.

Orang luar lain, seorang profesor kebijakan dan strategi yang juga menempati posisi di Multi,

diundang juga. Kehadiran kami di pertemuan itu terkait dengan keputusan yang dibuat oleh

Maier dan komite eksekutif yang pada pertemuan tahunan 1980 dengan ulasan utama kinerja

perusahaan, pembagian dengan divisi, yang akan dilakukan. Seperti review, mereka percaya,

bahwa akan menghasilakn keinginan untuk perubahan dan inovasi dan demikian sebaliknya

mendorong ke unprofitability yang telah terjadi tapi tidak jelas diakui atau diterima. Mereka

juga berencana untuk memperkenalkan sebuah program perubahan yang disebut proyek

pengalihan.

Masalah bisnis sudah berkembang selama beberapa tahun tetapi belum diidentifikasi sebagai

krisis untuk secara kolektif bersama dengan manajemen senior di seluruh dunia. Divisi produk

utama dari perusahaan adalah pusat laba utama tetapi, seperti ditunjukkan sebelumnya, tidak

akan banyak berkomunikasi satu sama lain, meskipun berbagai markas mereka semua di
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kota yang sama. Divisi ini tahu bagaimana situasi individu mereka tapi tampaknya tidak

menyadari dampak dari tingkat keuntungan dibanyak banyak daerah pada perusahaan secara

keseluruhan. Hanya komite eksekutif yang memiliki gambaran total.

Situasi ini dengan mudah bisa muncul karena rendahnya jumlah komunikasi lateral, yang

memungkinkan manajer dari sebuah divisi yang kehilangan uang untuk merasionalisasi

bahwa dengan muda kerugiannya diganti oleh divisi lain dan bahwa hal-hal tersebut akan

segera dibuktikan. Budaya mendorong tiap manajer untuk menghawatiri hanya tentang

bagian dari organisasinya sendiri, bukan untuk mengambil pandangan dari perusahaan yang

luas. Meskipun komunikasi yang telah keluar ke divisi selama setahun telah menyarankan

masalah perusahaan total, tidak ada yang tampak serius untuk mengambil pesan tersebut

dengan sangat serius. Oleh karena itu, banyak pertemuan tahunan akan dikhususkan untuk

menjual gagasan bahwa ada masalah perusahaan yang total dan membantu manajer dalam

pertemuan kelompok kecil untuk menerima dan menangani masalah tersebut.

Mengingat tujuan ini, komite perencanaan melihat titik ini dapat membantu saya dalam

mendesain pertemuan dan rencana kuliah seperti yang diperlukan tentang bagaimana

memulai dan mengelola berbagai proyek perubahan. Dengan kata lain, lingkungan ekonomi

dan pasar menciptakan krisis keuangan, manajemen puncak memutuskan sudah waktunya

untuk berurusan dengan itu, dan proses konsultasi menjadi salah satu bagian dari

manajemen proses yang lebih umum dari peluncurkan proyek pengalihan.

UNFREEZING PADA PERTEMUAN TAHUNAN KEDUA

Segmen pertama dari pertemuan tahunan kedua yang saya hadiri dikhususkan untuk

menyajikan data keuangan, pembagian dengan divisi, dan kemudian setelah pertemuan

kelompok kecil untuk mencerna dan menganalisis situasi dan merumuskan proposal untuk

membalikkan penurunan bisnis. Apa yang membuat situasi ini menjadi rumit adalah bahwa

beberapa divisi, operasi mereka di pasar yang matang, yang kehilangan uang dan diperlukan

restrukturisasi utama, pada saat divisi-divisi lain yang sedang tumbuh dan memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap tingkat laba secara keseluruhan. Manajer Divisi dari

masalah pembagian dipermalukan, menyatakan penyesalan, dan terlalu percaya bahwa

mereka bisa membalikkan keadaan, sementara yang lain mengatakan secara pribadi bahwa

kegagalan pembagian tidak mungkin dapat mencapai tujuan mereka, tidak benar-benar

berkomitmen untuk berubah, dan hanya akan membuat alat pergontagantian.

Manajer Divisi ini dari divisi menguntungkan yang sombong, merasa puas, dan bertanya-

tanya ketika manajemen puncak akan melakukan sesuatu tentang "pecundang" yang

menyeret orang lain ke bawah dengan mereka. Namun, banyak orang dari divisi yang kalah

dan dari manajemen puncak mengatakan secara pribadi bahwa bahkan divisi
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menguntungkan, meskipun mereka mungkin terlihat relatif baik bagi orang lain dalam

perusahaan, tidak berperforma sebaik mereka seharusnya dibandingkan dengan pesaing di

luar mereka sendiri di segmen pasar industri. Jelas, terserah hirarki untuk memecahkan

masalah, sebagaimana divisi ini di lihat.

Selama tinjauan divisi dan presentasi, asumsi budaya penting lainnya menjadi jelas.

Perusahaan telah melakukan diversifikasi selama beberapa tahun dan telah mencoba untuk

memasuki pasar konsumen barang melalui akuisisi baru-baru ini di Amerika Serikat

perusahaan yang memproduksi penyegar udara, penghilang bau, dan produk

pembersih. Saya duduk di samping seorang ahli kimia, seorang anggota komite eksekutif,

ketika beberapa iklan yang berorientasi-konsumen yang ditampilkan pada layar sebagai

bagian dari tinjauan divisi. Ia jelas kecewa dengan "rendahnya" tingkat dari pesanan dan

berbisik kepada saya dengan nada gelisah, "Hal-hal tersebut bahkan bukan produk; mereka

tidak melakukan apa-apa." asumsinya tampaknya bahwa suatu produk harus menjadi sesuatu

yang bermanfaat, misalnya sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit atau pestisida yang

dapat mengurangi kelaparan.

Seperti yang saya pelajari kemudian, manajer sangat bangga pada produk penting dan

berguna yang merupakan sumber arus keberhasilan. Menjual sesuatu hanya karena itu

membuat uang tidak sesuai dengan asumsi beberapa budaya mereka tentang sifat dari bisnis

mereka, dan berurusan dengan sebuah organisasi yang proses terutama diarahkan untuk

pemasaran membuat mereka gelisah. Itu tidak mengherankan, oleh karena itu, ketika pada

tahun 1987 divisi ini dijual meskipun itu menguntungkan.

Manajer Negara, yang mewakili anak perusahaan di negara-negara besar di dunia, mengakui

masalah lintas-divisi tapi sebenarnya lebih merasa marah dengan kenyataan bahwa markas

besar organisasi-yang mewakili fungsi seperti penelitian dan pengembangan, keuangan dan

kontrol, personil, dan manufaktur-telah tumbuh melebihi batas. Para manajer menuntut bahwa

staf kantor pusat fungsional harus dikurangi karena pengeluaran tambahan mereka yang tidak

perlu dan dalam banyak kasus interferensi aktif dalam menjalankan bisnis di berbagai

negara. Tingkat sentralisasi tinggi dari penelitian dan pengembangan, manufaktur, dan kontrol

keuangan harus masuk akal sementara perusahaan masih muda dan kecil, tetapi seperti

diperluas dan menjadi multinasional di seluruh dunia, kantor penjualan regional kecil

berangsur-angsur menjadi perusahaan besar yang otonom mengelola semua fungsi.

Kepala negara dibutuhkan oleh staf mereka sendiri, tetapi staf ini kemudian mendatangkan

konflik dengan staf perusahaan dan staf divisi, yang merasa bahwa mereka dapat

berkomunikasi langsung dengan orang-orang divisi mereka di setiap negara. Karena sifat

hirarki organisasi, kelompok markas meminta sejumlah informasi besar dari daerah dan

secara berkala mengunjungi mereka. Mereka merasa bahwa jika mereka memiliki tanggung di
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seluruh dunia untuk sesuatu, mereka harus diberi informasi yang lengkap tentang segala

sesuatu setiap saat. Karena kurangnya komunikasi lateral, staf fungsional tidak menyadari

bahwa berbagai keterangan mereka dan kunjungan sering melumpuhkan operasi lokal karena

jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan, menghibur pengunjung,

mendapatkan izin untuk bertindak, dan sebagainya.

Karena struktur biaya perusahaan yang berada di bawah semakin meningkat, organisasi

negara diminta untuk mengurangi biaya, sedangkan markas organisasi tetap puas terhadap

diri sendiri, besar, dan bahagia. Pertanyaan yang paling mengkhawatirkan manager negara

adalah apakah manajemen puncak dianggap sebagai erosi keuntungan yang akan cukup

serius untuk menjamin pengurangan staf fungsional di markas. Jika tidak, ini harus hanya

latihan pemadam kebakaran, bukan krisis yang nyata.

Pada akhir hari pertama pertemuan, disconfirmasi data keuangan telah disajikan dan

kelompok telah bertemu untuk mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, namun umpan

balik dari kelompok menunjukkan pemahaman yang tidak lengkap ataupun penerimaan

sebenarnya dari masalah. Ada kecemasan cukup jelas atau rasa bersalah. Komite

perencanaan bertemu untuk mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dan memutuskan

bahwa konsultan lain bisa membantu peserta mengenali keseriusan masalah jika ia

menginterogasi mereka dalam gaya diskusi kasus Harvard dan membawa mereka pada

kesimpulan yang tak terelakkan bahwa krisis benar-benar ada. Pada hari kedua pertemuan

dia melakukan hal ini sangat efektif dalam sesi dua jam yang membuktikan secara

meyakinkan untuk menyajikan semua bahwa organisasi tidak bisa tetap menguntungkan

dalam jangka panjang kecuali perubahan besar dibuat. Hasilnya adalah rasa panik yang

nyata dan depresi. Untuk pertama kalinya, pesan itu benar-benar diterima secara kolektif,

setting panggung untuk pengenalan proyek pengalihan.

Mengapa pekerjaan ini dilakukan? Aku merasa bahwa dalam budaya di mana para manajer

senior berfungsi sebagai figur orang tua, sulit bagi orang tua untuk memberitahu anak-anak

bahwa keluarga mungkin gagal jika mereka tidak membentuk. Anak-anak merasa terlalu

mudah untuk menyalahkan satu sama lain dan orang tua dan untuk bersama menghindari

perasaan bertanggung jawab. Di Multi banyak sekali dari sebuah tradisi yang manajer senior

(orang tua) akan mengurusi hal-hal seperti biasanya. Kecemasan menghadapi sampai ke

"masalah keluarga" terlalu banyak, maka banyak penolakan telah terjadi.

Konsultan luar bisa, dalam hal ini, mengambil informasi yang sama tyang disajikan tersebut

sebagai sebagai masalah bahwa memiliki keluarga secara keseluruhan dan harus

menghadapi dan menangani sebagai unit total. Dia bisa jauh lebih langsung dan konfrontatif

daripada orang dalam dan bisa bersama satu sama lain, dan pada saat yang sama ia bisa

mengingatkan grup total bahwa semua anggota dalam komite bersama-sama eksekutif
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sebagai orang tua simbolis bersama dengan semua anak-anak . Pengakuan ini tidak

mengurangi kepanikan yang dihasilkan, namun dipaksa keluar ke tempat terbuka karena

penolakan tidak mungkin lagi. Kelompok ini telah benar-benar disconfirmed dan membuat

cemas, tapi tidak merasa aman secara psikologis dan karenanya merasa lumpuh.

Masalah berikutnya, kemudian, adalah bagaimana menangani kepanikan dan

keputusasaan. Bagaimana mungkin kami menyediakan beberapa keselamatan psikologis

yang akan mengizinkan kelompok untuk mendefinisikan situasi, untuk memulai merasa

mampu melakukan sesuatu yang konstruktif ? Konsultan lain dan saya mengambil waktu

yang lama untuk memikirkan hal ini dan datang dengan ide yang sekarang akan menjadi saat

yang tepat untuk memberikan kuliah pada sifat resistensi terhadap perubahan dan bagaimana

cara mengatasinya. Dia telah konfrontatif, jadi saya sekarang harus datang sebagai

pendukung dan fasilitatif. Aku buru-buru mengumpulkan catatan, transparansi dibuat, dan

pada keesokan paginya memberikan ceramah pada (1) mengapa organisasi yang sehat

membutuhkan perubahan, (2) mengapa individu dan kelompok menolak perubahan, (3)

bagaimana menganalisis kekuatan yang memfasilitas dan kekuatan yang menghambat

perubahan, dan (4) bagaimana mengembangkan target perubahan berlaku untuk tahun

mendatang, dalam konteks proyek pengalihan, dengan jadwal, pengukuran hasil, dan

akuntabilitas. Saya menekankan titik yang merupakan pusat untuk mengubah proyek: periode

perubahan sendiri harus didefinisikan sebagai tahap yang harus dikelola, dengan manajer

transisi khusus ditetapkan (Beckhard dan Harris, 1987).

Kuliah ini memiliki efek yang diinginkan memberian anggota kelompok cara berpikir positif

sehingga ketika mereka dikirim kembali ke kelompok kecil untuk mengembangkan isu-isu

prioritas untuk membuat proyek pengalihan sukses, mereka bisa pergi ke pertemuan tersebut

dengan rasa realistis dan optimis. Hasil umum dari pertemuan kelompok kecil cukup

jelas. Kelompok melihat perlunya divisi yang tidak menguntungkan untuk mengecilkan dan

merestrukturisasi diri mereka sendiri dan kebutuhan untuk divisi yang menguntungkan untuk

menjadi lebih efektif dibandingkan dengan kompetisi. Namun, mereka menyatakan dengan

jelas bahwa tidak satu pun dari hal-hal ini bisa terjadi jika kepala markas organisasi tidak

menghadapi kelebihan orang di kantor pusat dan gaya manajemen yang berasal dari

kelompok-kelompok fungsional. Ide-ide tidak baru, tapi mereka sekarang bersama dan

dengan beberapa keyakinan. Pertemuan berakhir dengan manajemen puncak membuat

komitmen untuk berhadapan dengan semua masalah yang diidentifikasi dan untuk

menciptakan satu set gugus tugas untuk menangani masalah.
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MEMBUAT STRUKTUR PARALEL UNTUK PROYEK PENGALIHAN

Para manajer Multi yang terampil dalam bekerja dalam kelompok. Maier dan komite eksekutif

yang menggunakan keterampilan ini pertama-tama dengan menciptakan steering komite

untuk mengatur proyek pengalihan ke tiga puluh atau memisahkan pengelolaan tugas. Stering

Komite bertemu selama beberapa hari setelah pertemuan tahunan untuk memikirkan tugas-

tugas tertentu yang akan dicapai dalam proses pengalihan dan merancang sistem paralel

secarah keseluruhan dan kemudian akan diterapkan.

Sebuah stering komite yang terpisah diciptakan untuk setiap tugas dan salah satu anggota

komite eksekutif dibuat akuntabel untuk kinerja kelompok tugas. Untuk menghindari

pertanyaan beberapa manajer senior untuk berhemat dan restruktur divisi dimana mereka

bertanggung jawab sebelumnya, mandat reshuffle sehingga tidak ada konflik kepentingan

yang akan muncul dan sehingga tiap divisi akan memandang dengan mata segar.

Selain itu, setiap kelompok tugas ditugaskan seorang senior manager untuk meninjau dan

melaksanakan tantangan solusi yang diusulkan tugas kelompok untuk memastikan bahwa

mereka membuatnya masuk akal dan telah benar melalui pemikiran. Stering komite yang

didefinisikan sebagai daftar perjalan dan target yang luas. Setiap tim juga diberi pelayanan

dari konsultan organisasi internal untuk membantu tim organisasi itu sendiri, dan beberapa tim

meminta dan memperoleh bantuan saya tentang bagaimana struktur pekerjaan mereka.

Semua ini disampaikan dengan jelas oleh manajemen puncak dalam bentuk tertulis, dalam

rapat, dan selama kunjungan ke berbagai bagian perusahaan sepanjang tahun

berikutnya. Tidak hanya proses tetapi kebutuhan untuk itu dan komitmen manajemen puncak

untuknya hal itu disoroti. Penekanan yang baik diberikan kepada proyek tertentu yang akan

mengurangi jumlah orang di markas oleh setidaknya satu atau tiga, tidak ada tugas kecil

karena dalam banyak kasus hal ini melibatkan teman dan kerabat.

Perubahan struktural dalam tanggung jawab kerja sebanyak inovasi utama yang diterapkan

oleh panitia pengarah. Keterampilan menggunakan keterampilan kelompok baik pada

pertemuan tahunan dan dalam desain proyek menurut saya paradoks. Bagaimana mungkin

sebuah perusahaan yang sangat hirarkis dan begitu peduli tentang individu sangat efektif

dalam menciptakan kelompok dan operasi dalam konteks kelompok? Jawabannya tampaknya

terletak pada kenyataan bahwa manajemen puncak perusahaan itu sendiri sekelompok orang

yang telah bekerja sama untuk waktu yang lama dan merasa bersama dapat dihitung. Budaya

yang lebih luas di mana perusahaan berfungsi juga mewakili paradoks yang sama -

individualisme yang kuat tetapi pada saat yang sama rasa yang kuat dari masyarakat dan

komitmen untuk bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah.

Penghormatan ini untuk kelompok yang dikonfirmasi dalam pertemuan di mana saya

menyarankan dua manajer muda dari pelatihan eksekutif program pada perancangan satu-
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pertengahan minggu-kursus. Saya menyarankan penggunaan salah satu latihan

kelangsungan hidup kelompok yang jelas-jelas menggambarkan bagaimana kelompok dapat

memecahkan beberapa masalah objektif lebih baik daripada yang dapat dilakukan

individut. Para manajer mengatakan kepada saya bahwa mereka telah menggunakan latihan

di masa lalu, tetapi peserta secara rutin bertanya mengapa waktu mereka banyak yang

terbuang, karena mereka sudah yakin bahwa kelompok dapat melakukan lebih baik daripada

individu dalam pemecahan masalah.

Salah satu mungkin juga berspekulasi bahwa kerja kelompok yang dimiliki penting di Multi

karena hampir satu-satunya bentuk komunikasi lateral yang tersedia. Kepekaan yang

mungkin dijalankan jika manajer dari satu divisi yang menawarkan atau meminta bantuan dari

divisi lain bisa diatasi, dengan menjaga nama baik, jika tugas itu juga disadari bahwa grup

membantu membangun komitmen untuk proyek meskipun melalui sitem implementasi inti

hirarki. Jika grup mendiskusikan isu, hirarki bekerja dengan sangat lembut, seperti sistem di

Jepang, dimana

TAHUN KEDUA BEKERJA:

KONSOLIDASI PROYEK PENGALIHAN

Selama beberapa kunjungan saya ke Multi mengikuti pertemuan, saya bekerja di tiga area

penting. Pertama saya membuat diri saya diterima di proyek grup mana saja atau anggota

kelompok yang berharap untuk berdiskusi dalam berbagai aspek dari bagaimana

menghasilkan sesuatu, kesepakatan yang di buatatas inisiatif mereka sendiri. Jika saya

mempelajari sesuatu yang akan membantu proyek lain, saya akan meringkaskan dan menulis

itu untuk diedarkan ke yang lain. Saya telah berkonsultasi dengan banyak manager mengenai

bagaimana berpikir yang terbaik untuk pensiun dini, bagaimana mendapatkan manager untuk

berpikir inofasi restrukturisasi, dan sebagainya. Seperti yang sebutkan sebelumnya, saya

segera menemukan bahwa memo saya dan meletakkan ide yang bagus bersama diatas meja

orang yang saya beri memo tersebut. Itu adalah pertemuan pertama saya dengan norma

budaya. Saya juga menghabiskan waktu untu sebuah keepakatan yang bagus dengan komite

eksekutif anggota yang bertanggung jawab untuk semua proyek. Membantu mereka untuk

tetap menjaga peranannya dan kepemimpinannya pada proyek grup yang jelas dan efektif.

Dia dulua adalah satu-satunya komite eksekutif yang secara konsisten menggunakan saya

sebagai konsultan proses. Sambil lalu, dia adalah kepala keuangan dan juga

pengacara. Beberapa manajer proyek ingin membantu dalam berpikir melalui peran mereka

sebagai pimpinan proyek dan meminta reaksi saya untuk proposal sebelum

menngoperasikannya oleh penantang.



46

Kedua, saya menjadi lebih akrab dengan manajemen pengembangan dan sistem

perencanaan dan memulai serangkaian pertemuan dengan Stern untuk melihat bagaimana

hal itu dapat ditingkatkan. Membawa ke dalam dan mengembangkan manager dengan lebih

baik dan lebih inovatif dipandang sebagai prioritas utama tujuan jangka panjang dari proyek

pengalihan. Itu juga banyak diketahui bahwa Stern akan pensiun dalam waktu satu tahun dan

penggantinya mungkin perlu konsultan yang telah belajar sesuatu tentang perusahaan untuk

membantu dia berpikir mengenai programnya.

Ketiga, saya diminta oleh Maier dan kelompok berencana untuk berpikir tentang operasi

asumsi budaya, untuk mewawancarai manajer tentang budaya perusahaan, dan untuk

mengetahui bagaimana budaya itu membantu atau menghalangi proyek pengalihan. Ide

dasarnya adalah harus siap mengomentari peran budaya pada pertemuan tahunan ketiga.

PERTEMUAN TAHUNAN KETIGA: BENCANA KULIAH BUDAYA

Saya telah menjelaskan bahwa salah satu harus berpikir perubahan sebagai panggung untuk

dikelola, dengan target dan manajer perubahan ditugaskan. Dari sudut pandang ini,

pertemuan tahunan ketiga menyediakan kesempatan alami untuk meninjau kemajuan, cari

tahu masalah apa yang telah dialami, keberhasilan saham dan inovasi yang baik,

merencanakan kembali beberapa proyek jika diperlukan, dan yang paling penting,

mengumumkan definisi baru peran dari hubungan antara anggota komite eksekutif, kepala

divisi, dan kepala negara. Markas organisasi menyadari bahwa terlalu terlibat dalam operasi

sehari-hari bisnis lokal. Sehingga fungsi yang menyusut dan direstrukturisasi, hal itu juga

memunculkan keinginan untuk mendefinisikan kembali peran markas perusahaan sperti lebih

strategis, sedangkan unit operasi akan melakukan lebih dari manajemen sehari-hari. Hal ini

dimungkinkan karena manajer negara sekarang bersedia dan mampu memikul tanggung

jawab lebih dan karena komite eksekutif semakin mengakui pentingnya peran strategis.

Pada sesi pembukaan saya diminta untuk meninjau kemajuan proyek pengalihan

berdasarkan wawancara dengan serangkaian manajer tentang pengalaman mereka dengan

proyek. Kulliah ini dirancang untuk mengingatkan peserta mengenai teori perubahan, untuk

melegitimasi pengalaman masing-masing dan frustrasi disediakan berbagai contoh, untuk

menggambarkan bagaimana manager yang inovativ telah menyepakati dengan

mengendaliakan kekuatan, dan untuk memperkenalkan konsep kecuali budaya perusahaan

sebagai kekuatan yang harus dianalisis. Berdasarkan pengamatan saya dan wawancara

sistematis, saya juga meninjau beberapa asumsi budaya besar yang beroperasi di Multi.

Reaksi untuk dari kuliah menghasilkan wawasan penting. Banyak peserta mengatakan bahwa

saya telah menyatakan hal-hal yang lebih atau kurang akurat, tetapi mereka jelas tidak

senang bahwa saya, sebagai orang luar, telah membuat bagian dari budaya masyarakat
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mereka. Beberapa dari mereka bersikeras bahwa saya telah membuat kesalahan dari salah

tafsir, dan satu atau dua anggota komite eksekutif kemudian memutuskan bahwa saya bukan

konsultan yang berguna. Bagi saya untuk membahas asumsi-asumsi budaya mereka

menciptakan pertentangan keadaan. Beberapa manajer mendekati saya, sementara yang lain

bergerak lebih jauh. Saya menyimpulkan bahwa jika tidak mau pertentangan semacam itu,

seseorang harus membantu memecahkan kelompok budaya sendiri daripada melihat sendiri

budaya yang secara didaktik.

Setelah presentasi umum pada budaya dan perubahan, masing-masing kelompok proyek

diminta untuk memberikan review singkat tentang status, dan kelompok-kelompok kecil

bertemu untuk mempertimbangkan implikasi dan memberi saran. Bagian terakhir dari

pertemuan dan, dari sudut pandang kelompok perencanaan, bagian yang paling sulit

difokuskan pada masalah bagaimana untuk memberitahu semua orang tentang peran baru

dari komite eksekutif, kepala divisi, dan kepala negara. Anggota komite eksekutif yang tidak

yakin bahwa usaha yang direncanakan mereka untuk memiliki kantor pusat menjadi lebih

strategis dan memiliki unit operasi individu menganggap lebih dari tanggung jawab sehari-hari

akan dimengerti dan diterima.

Karena itu kita merencanakan proses tiga langkah: (1) pengumuman secara formal peran

baru, (2) kuliah singkat oleh saya pada implikasi dari penyelarasan peran, menekankan

karakter sistemik jaringan peran dan kebutuhan masing-masing manajer untuk

menegosiasikan kembali perannya ke bawah, ke atas, dan lateral jika sistem baru bekerja,

dan (3) pidato emosional yang kuat oleh kepala keuangan dampak dari penyelarasan baru

dalam merampingkan perusahaan untuk masa depan. Pertemuan berakhir pada nada tinggi,

berdasarkan rasa apa yang sudah diselesaikan dalam satu tahun, apa prestasi yang di dapat

dalam pekerjaan, dan perbaikan apa yang bisa diharapkan dari peran baru yang komite

eksekutif telah diambil untuk dirinya sendiri.

Kenyataan bahwa organisasi markas sudah mulai menyusut melalui pensiun dini dan telah

mengurangi sebagian besar kegiatan yang lebih mengganggu pengendalian pengiriman

pesan dimana manajemen puncak seriusmenaggapi tentang peran dalam proyek pengalihan

meskipun pensiun dini markas adalah proses yang sangat menyakitkan. Fakta bahwa orang

yang dipensiunankan menghancurkan diambil-untuk-jaminan asumsi yang diberikan bahwa

orang memiliki jaminan karir dalam perusahaan, tetapi tingginya individual dan finansial

murah hati di mana pensiun ditangani diperkuat oleh asumsi dasar: perusahaan sangat peduli

sengan banyak orang-orang dan tidak akan menyakiti mereka jika ada cara untuk

menghindarinya.
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TAHUN KETIGA KERJA: MENILAI PROYEK PENGALIHAN

Sebagian besar kunjungan rutin saya pada petemuan tahuanan yang ketiga dicurahkan untuk

bekerja dengan John Lyons, direktur baru dari pengembangan manajemen. Stern telah

diminta untuk mengundurkan diri sebagai bagian dari restrukturisasi markas. Meskipun saya

melanjutkan pertemuan dengan anggota komite eksekutif dalam hal-hal pengalihan, prioritas

dialihkan ke Lyons membantu memikirkan peran barunya dan mempelajari kembali

bagaimana seluruh proses dapat ditingkatkan. Dr. Stern ditawarkan, sebagai bagian dari

paket pensiun, seorang konsultan dengan perusahaan yang menyediakan mengembangkan

sebuah proyek penelitian yang dapat dilakukan bersama dengan saya.

Kami mengusulkan studi tentang karir dari dua ratus manajer puncak di perusahaan, dengan

tujuan mengidentifikasi faktor keberhasilan kritik atau masalah dalam karir mereka. Proyek ini

telah disetujui oleh komite eksekutif dengan syarat bahwa saya bertindak sebagai pengawas

teknis proyek, mengingatkan saya sekali lagi bahwa kredibilitas saya sebagai konsultan

berlandaskan pada reputasi ilmiah saya dan bahwa validitas ilmiah adalah pokok kriteria

keputusan untuk perusahaan. Penelitian ini melibatkan rekonstruksi rinci tentang karir dan

mengungkapkan sedikit kejutan geografis, gerakan lintas fungsional, dan lintas-divisi seperti

yang proses pengembangan karir.

Stern menyajikan ini dan hasil lainnya kepada komite eksekutif, dan ini menyebabkan diskusi

utama tentang bagaimana masa depan manajer umum harus dikembangkan. Komite ini

mencapai kesepakatan bahwa harus ada perputaran awal geografis dan gerakan masuk dan

keluar dari markas, tapi gerakan lintas fungsional dan lintas-divisi tetap menyisakan isu

kontraversi. Anggota komite eksekutif juga menyadari bahwa bergerak rotasi, jika mereka

berguna, harus terjadi pada awal karir seseorang: Mereka memutuskan bahwa gerakan awal

seperti itu akan terjadi hanya jika pesan yang sangat jelas tentang pentingnya pengembangan

karir bagi seluruh organisasi.

Keputusan ini menyebabkan desain sesi setengah hari manajemen pengembangan, yang

dimasukkan ke dalam seminar managemen yang berkala diberikan kepada lima ratus besar

manajer perusahaan. Sebuah kebijakan baru pada awal rotasi diberi mandat, dan data dari

proyek tersebut digunakan untuk membenarkan kebijakan baru. Setelah manajemen senior

menerima kesimpulan yang valid, itu mampu bergerak secara meyakinkan dan menentuka

solusi yang diusulkan di seluruh perusahaan. Pesan telah dikomunikasikan dengan

melibatkan anggota komite eksekutif disetiap seminar, tetapi pelaksanaannya diserahkan

kepada manajemen lokal.

Selama tahun ini Maier melepaskan pekerjaan ketua komite eksekutif untuk alasan

kesehatan, menyediakan potensi masalah suksesi. Namun, komite eksekutif telah

mengantisipasi masalah dan memiliki ketua baru dan wakil-ketua yang telah siap. Ketua baru
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seorang ilmuwan, namunwakil ketua-baru ini adalah kepala keuangan, yang telah

menunjukkan keterampilan kepemimpinan yang besar selama proyek pengalihan. Baik dari

mereka sangat menegaskan kembali asumsi ilmiah dan teknis yang mendasari keberhasilan

Multi, seolah-olah mengatakan, "Kami membuat perubahan besar, tapi kami adalah jenis

budaya yang sama seperti sebelumnya."

Pada akhir tahun ketiga, hasil keuangan jauh lebih baik, dan proses restrukturisasi di divisi

tidak menguntungkan itu berjalan cepat. Setiap unit belajar bagaimana mengelola pensiun

dini, dan ukuran kerjasama antardivisional dicapai dalam proses menempatkan orang-orang

yang berlebihan dalam satu divisi ke divisi lain. Awalnya tingkah lakunya negatif, dan saya

mendengar banyak keluhan dari manager yang bahkan orang-orang terbaik mereka tidak

dapat diterima ke divisi lain, tetapi sikap ini secara bertahap terkikis karena asumsi bahwa

"kita tidak membuang orang keluar tanpa berusaha semaksimal mungkin menemukan

pekerjaan untuk mereka" yang pada akhirnya mengesampingkannya. Manajer yang terlalu

berkomitmen dengan strategi lama berjalan mereka divisi secara bertahap digantikan dengan

manajer yang dianggap lebih inovatif dalam pendekatan mereka. Salah satu manajer divisi

yang diperlukan untuk membuat pengurangan besar dan mendesain ulang seluruh produk

dianggap begitu sukses dalam proyek ini dan ia dipromosikan kepada komite eksekutif.

Karena proyek pengalihan telah memenuhi fungsinya, secara resmi diakhiri pada akhir tahun

ketiga. Proyek perubahan yang relevan sekarang akan ditangani oleh komite eksekutif, dan

saya diminta untuk menjadi "on call" untuk manajer lini yang membutuhkan bantuan. Kepala

baru dari salah satu divisi yang sebelumnya tidak menguntungkan, misalnya, ingin membantu

memulihkan moral para manajer yang tetap setelah banyak rekan-rekan mereka pensiun atau

dialihkan ke divisi lain. Dia merasakan tingkat ketakutan dan apatis yang membuatnya sulit

untuk bergerak maju secara positif. Dalam mode Multi benar, dia mencoba memecahkan

masalah ini sendiri dengan membawa dalam program pelatihan di luar, tapi sudah berhasil.

Dia kemudian meminta bertemu dengan saya untuk mencari solusi alternatif. Mengingat

budaya Multi dan komitmen sendiri manajer ini, sudah jelas bahwa ia harus membangun

programnya secara internal dan meminta bantuan dari perusahaan pelatihan SDM, yang akan

mengetahui bagaimana cara merancang sebuah program yang akan menjadi budaya

kongruen. Dia tidak pernah mempertimbangkan menggunakan grup perusahaan pelatihan

untuk membantunya, meskipun dia tahu itu dan menyukai beberapa orang di dalamnya. Saya

menemukan diri saya menjadi penghancur antara dua bagian dari organisasi yang bisa saja

bicara satu sama lain secara langsung. Individu ini menindaklanjuti saran saya, dan pada

tahun berikutnya satu program in-house berhasil dikembangkan.

Selama dua tahun berikutnya keterlibatan saya di Multi menurun secara bertahap. Kepala

proyek pengalihan pada kepala markas pengurangan perempat sejak itu telah menjadi ketua
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dewan dan mantan kepala divisi yang membutuhkan ukuran yang paling bawah yang telah

menjadi ketua komite eksekutif. Kedua manajer menunjukkan bakat mereka dalam cara

mereka menangani proyek-proyek mereka. Semua perubahan yang dicapai tanpa ada pihak

luar yang dibawa ke Multi. Saya terus bekerja dengan Lyons pada isu-isu pengembangan

manajemen dan membantunya melaksanakan beberapa program. Saya juga bekerja dengan

cabang AS pada proyek-proyek dimana pengetahuan saya akan budaya betul-betul

dipertimbangkan.Namun demikian, asumsi bahwa satu-satunya menggunakan konsultan

ketika seseorang memiliki masalah serius berlaku. Sejak tahun 1988 keterlibatan saya

dengan Multi sudah hampir nol.

RINGKASAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang saya amati dan telah dengar, Multi telah sepenuhnya berhasil

melewati krisis organisasi besar yang melibatkan banyak unsur budaya. Mari kita lihat

beberapa spesifik.

1. Kecenderungan keuangan terhadap nonprofitability adalah membalikkan secara

meyakinkan

2. Dua divisi sebelumnya direstrukturisasi tidak menguntungkan diri mereka sendiri

dengan drastis memotong produk, fasilitas, oleh kegiatan reorganisasi produksi dan

pemasaran agar sesuai dengan pasar saat ini dan realitas ekonomi. Salah satu divisi

tersebut dianggap pecundang, tapi karena restrukturisasi sukses di bawah seorang

manajer yang dinamis, sekarang dianggap sebagai pahlawan perusahaan.

3. Fungsi-fungsi di kantor pusat perusahaan berkurang sebesar 30 sampai 40 persen,

dan tanggung jawab garis yang lebih didelegasikan kepada negara dan divisi.

4. Fungsi dalam divisi juga dinilai ulang, dan peran mereka telah diubah sesuai dengan

kantor pusat menjadi lebih strategis.

5. Divisi yang menguntungkan secara menyeluruh menilai ulang diri mereka dan program

dimulai untuk menjadi lebih kompetitif dalam industri khusus mereka, khususnya divisi

farmasi.

6. Anggota komite Eksekutif restrukturisasi area pertanggungjawaban mereka sendiri

pada setiap divisi, negara, dan fungsi sekarang yang memiliki boss garis yang jelas

tapi satu fokus yang strategis. Dalam sistem sebelumnya, unit-unit organisasi merasa

pertanggungjawaban dihitung untuk seluruh komite eksekutif.

7. Sebuah suksesi manajemen besar terjadi dan dinegosiasikan dengan sukses bahwa

ketua baru dan wakil ketua komite eksekutif dipandang oleh manajemen senior

sebagai pilihan yang baik, dan dua telah dipromosikan lebih lanjut dalam beberapa

tahun terakhir.
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8. Dalam proses perubahan tiga tahun, banyak manajer yang dianggap kurang efektif

telah membuangnya melalui pensiun dini, memungkinkan pekerjaan penting yang

harus diisi oleh manajer lebih dinamis dan efektif.

9. Manajer senior yang memperoleh wawasan tentang cara-cara di mana budaya

mereka mendapatkan kendala dan membantu mereka.

10. Sebuah asumsi budaya utama tentang stabilitas karier, terutama di kantor pusat,

adalah usang dan ditinggalkan. Dalam proses yang lain asumsi utama tentang

berhubungan dengan orang secara individual dan manusiawi ditegaskan kembali.

11. Pengembangan karir manajerial didefinisikan kembali dalam hal diperlukankanya

rotasi geografis dan melalui kantor pusat

12. Barang konsumen akuisisi yang tidak cocok adalah revaluasi dan keputusan dibuat

untuk menjualnya. Pada saat yang sama kebijakan akuisisi korporasi diperjelas untuk

melihat hanya untuk perusahaan berbasis pada teknologi yakni Multi merasa nyaman

Kebanyakan manajer di Multi pasti akan mengatakan bahwa mereka telah mengalami

beberapa perubahan besar dan bahwa banyak asumsi mereka tentang dunia dan perusahaan

telah berubah. Namun, ketika seseorang melihat dekat, paradigma budaya perusahaan belum

benar-benar berubah sama sekali. Ada bias sama terhadap otoritas ilmiah, fungsi hirarki

sekuat seperti biasa tapi dengan peran didefinisikan ulang, asumsi bahwa manajer melakukan

pekerjaan terbaik mereka ketika dibiarkan sendiri untuk belajar sendiri masih sangat kuat, dan

komunikasi lateral masih dianggap sebagian besar tidak relevan. Sebagai contoh, masih

belum ada pertemuan reguler divisi di kepala kecuali pada pertemuan tahunan, di mana

mereka bertemu dengan orang lain, dan tidak ada pertemuan fungsional lintas negara atau

divisi.

Berbagai proyek-misalnya, untuk membawa MBA pada percobaan dasar dan untuk

mengadakan pertemuan di seluruh dunia dari fungsional orang-orang. Misalnya, seperti

koordinator manajemen pembangunan dari semua divisi dan indera kunci negara-sedang

menganjurkan, tapi satu yang hanya mereka toleransi dalam budaya, tidak membesarkan

hati. Pada salah satu kunjungan saya, Lyons mengatur untuk saya bertemu lima dari MBA

yang telah dipekerjakan ke bagian yang berbeda dari Multi untuk melihat bagaimana reaksi

mereka terhadap situasi yang berbeda. Kami memiliki pertemuan yang produktif dan

konstruktif. Seminggu kemudian Lyons dikritik oleh beberapa bos MBA 'untuk

mengaturpertemuan karena ia melangkah ke hamparan rumput dari manager lain, yang tidak

akan memberikan izin untuk suatu kelompok lintas departemen untuk bertemu.

Saya menyebutkan semua ini karena ketika proyek pengalihan dimulai, kita semua berbicara

perubahan budaya. Untuk label perubahan sebagai perubahan budaya meningkatkan drama

apa yang terjadi, sehingga mungkin memiliki beberapa nilai motivasi bahkan jika itu tidak
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akurat. Pada waktu yang, fokus orang-orang di budaya sehingga mereka dapat

mengidentifikasi baik kendala dan fitur meningkatkan budaya. Hal penting untuk dicatat,

bagaimanapun, adalah bahwa sungguh-sungguh perubahan dapat terjadi dalam operasi

organisasi tanpa perubahan paradigma budaya dasar sama sekali. Bahkan, beberapa asumsi

tidak bisa diubah tetapi untuk tindakan bahkan lebih kuat dari asumsi yang lebih

dalam. Dengan demikian, beberapa bagian dari kebudayaan membantu banyak perubahan

terjadi di bagian lain dari budaya. Dalam studi perubahan umum pada perusahaan,

Donaldson dan Lorsch (1983) melaporkan sesuatu yang sangat sama. Keyakinan dasar yang

mendalam bahwa manajemen tidak berubah tetapi

benar-benar digunakan untuk bahan bakar perubahan bahwa organisasi dibutuhkan untuk

membuat menjadi lebih adaptif dan efektif.

Wawasan ini mengarah ke titik lebih lanjut. Banyak asumsi sekitarnya misi, tujuan, berarti,

sistem pengukuran, peran, dan hubungan bisa menjadi dangkal dalam struktur total dari

paradigma budaya belum menjadi sangat penting untuk fungsi organisasisehari-hari. Asumsi

bahwa kepala markas kelompok fungsional yang bertanggung jawab di seluruh dunia untuk

melacak segala sesuatu bukan asumsi yang sangat jauh di dalam budaya Multi keseluruhan,

tapi itu memiliki dampak besar terhadap kinerja bisnis dan moral manajerial pada perusahaan

negara. Mengubah beberapa asumsi yang dangkal adalah krusial untuk adaptasi Multi yang

efektif. Asumsi yang lebih dalam dapat mendorong proses keseluruhan tetapi tidak mungkin

harus berubah.

Juga harus dicatat bahwa asumsi yang lebih dalam belum tentu fungsional. Multi

berkomitmen untuk melanjutkan proyek untuk ilmuwan, terutama beberapa yang lebih tua

yang telah membantu perusahaan menjadi sukses. Dalam satu kasus ekstrim seperti

seseorang manajer negara yang berkinerja buruk dalam peran tersebut. Sebuah keahlian

general manager telah dipersiapkan untuk mengambil alih di negeri ini, tapi keputusan untuk

memberinya otoritas telah membantu kita selama dua tahun penuh untuk membiarkan

ilmuwan pensiun dini. Hal ini membuat mereka merasa bahwa untuk dia ke pensiun dini tidak

hanya akan merusak dirinya tapi akan mengirim tanda yang salah ke seluruh organisasi.

Apa, kemudian, benar-benar terjadi dalam proyek redirection dan mengapa? Banyak

perusahaan juga telah meminta pertanyaan ini untuk memahami alasan-alasan bagi

keberhasilan upaya perubahan. Pengamatan saya sendiri adalah bahwa upaya itu berhasil

karena komite eksekutif (1) mengirimkan pesan yang jelas bahwa perubahan itu diperlukan,

(2) melibatkan diri sepenuhnya dalam proses perubahan, (3) menangani pekerjaan mustahil

mengurangi staf kantor pusat serta kekuatan kelompok fungsional, dan keterlibatan (4)

sehingga tidak hanya menciptakan dan kepemilikan bawah garis dalam kelompok negara,

namun membuat jelas bahwa masalah-masalah operasional semakin akan didelegasikan ke
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bawah. Meskipun komunikasi lateral masih minim, saluran vertikal dibuka

lebih luas. Informasi keuangan yang berbagi lebih dari sebelumnya, saran yang muncul

melalui struktur proyek yang mendengarkan, dan proposal yang diterima secara efektif

dilaksanakan melalui hirarki yang ada sebagai akibat dari sinyal top-down yang jelas.

Dua alasan tambahan mengapa proyek pengalihan berhasil adalah bahwa proyek dirancang

dengan komite pengarah eksternal yang menciptakan kelompok proyek dengan konsultan

dan manajer penantang dan desain yang diberikan untuk tujuan yang jelas, jadwal, dan waktu

untuk bekerja pada masalah , mencerminkan keterampilan tertanam dalam budaya

Multi. Organisasi ini tahu betul bagaimana merancang proyek kelompok dan bekerja dalam

kelompok. Dalam hal ini Multi menggunakan kekuatan budaya untuk mengarahkan dirinya

lebih cepat daripada yang mungkin terjadi dalam ganization kurang terstruktur atau kurang

peka terhadap isu-isu proses kelompok. Pada isu asli yang Maier meminta saya untuk alamat,

stimulasi inovasi, perubahan yang sangat sedikit telah terjadi dari sudut pandang

saya. Namun, budaya karya Multi, sehingga orang tidak dapat dengan mudah berasumsi

bahwa cara lain akan lebih baik.

Pendorong dan banyak wawasan kunci di belakang upaya perubahan datang dari Maier, yang

sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah jenis pemimpin yang bisa melangkah keluar dari

budayanya sendiri dan menilai itu realistis. Keinginan dari kepala petugas finansial dan

manajer berbagai divisi untuk melangkah keluar subkultur mereka sendiri dan belajar

beberapa pendekatan baru juga memainkan peran penting. Tetapi pada akhirnya budaya

berubah hanya dengan cara sekeliling oleh restrukturisasi beberapa asumsi kunci. Namun

demikian, perubahan seperti budaya sekeliling seringkali cukup untuk memecahkan masalah

ganizational besar.


