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Peranan Pemimpin dalam Pertengahan Kehidupan Organisasi,

Perkembangan Organisasi dan

Pertumbuhan Organisasi yang Semakin Mundur.

Oleh Harry Katuuk

Dari perspektif budaya saat ini cenderung sangat berbeda situasinya
Jika ingin mantap maka harus menyiapkan diri untuk menghadapi
pertumbuhan terus menerus dan pembaharuan dalam proses perubahan.

Ketika kultur telah melekat menajadi alat pertumbuhan maka ada
elemen penting dari budaya yang sekarang dapat memasuki struktur org.
Dan hanya beberapa elemen yang dapat diterima misalnya paham (credo)
tentang nilai-nilai yang paling dominan mendukung, misalnya nilai
keteguhan hati untuk mempertahankan kehidupan organisasi. Slogan
perusahaan tentang karakter yang tertulis, misalnya dalam setiap
kesempatan diadakan brefing dan pengarahan-pengarahan sebelum
melakukan tugas. dan beberapa public pronouncement yang selalu dijaga
eksistensinya misalnya kepercayaan public tetap menjadi tolok ukur dalam
pelaksanaan pekerjaan.

Menjelaskan kepada segenap anggota organisasi mengapa perusahaan
mengijinkan pengembangan diri dan kemudian perusahaan mengklaim
bahwa hasil pengembangan diri itu adalah menjadi milik perusahaan. Itulah
filosofi dan ideology yang dapat digunakan pada organisasi yang memasuki
tahap pertengahan kehidupannya.

Masalah utama dalam organisasi demikiana dalah adanya kekuatan
yang tidak sehat yang turut campur dalam kehidupan organisasi. Kekuatan
itu dapat datang dari luar organisasi ataupun dari dalam orgganisasi,
misalnya :



1. Mengyangkut kesulitan ekonomi dalam arti perusahaan kesulitan
likuiditas, maka pimpinan organisasi berinteraksi dengan pihak di luar
oranisasi, kemudian ternyata tindakannya itu salah atau karena salah
memlih partner yang cocok. Maka tidak ada jalan lain kecuali
pemimpin memperbaiki prosedur dan mekanisme hubungan yang
telah dilakukan. Oleh Schein dikatakan organisasi harus menemukan
kembali kunci jawaban seperti apa yang menjadi tujuan semula dalam
mengatasi kesulitan ekonomi sebagai akibat lingkungan yang telah
berubah secara signifikan.

2. Apabila itu tidak dicarikan kunci untuk memperbaikinya maka
organisasi akan menemukan suatu pengembangan usaha yang
semakin jelek terlebih kalau secara internal tidak mendapat dukungan
dari anggota organisasi yang memang merupakan kekuatan internal.

Kedewasaan Organisasi dan Berpotensi Terjadi Kemunduran

Sukses yang berlanjut akan menghasilkan kekuatan budaya. Bila
internal dan eksternal lingkungan cenderung stabil itu akan menghasilkan
keuntungan. Tetapi bila terjadi perubahan dalam lingkungan organisasi,
beberapa dari asumsi dasar itu harus dapat dipertanggungjawakan.
Pertanggungjawaban penting karena itulah kekuatannya. Pertumbuhan
nampaknya mahal apabila organisasi tidak melonggarkan anggaran
untuk lebih maju terhadap mekanisme pasar. Pasal akan menolah hasil
produksi.

Kedewasaan organisasi tidak berhubungan dengan umur, isi atau
urutan generasi sebagai manajer tetapi akan sangat berinteraksi dengan
hasil-hasil usaha dan prestasi organisasi itu yang sangat berkaitan dengan
peluang lingkungan pasar.



Perubahan Kepemimpinan karena Adanya Orang Luar

CEO baru kadang membawa teman-temannya untuk menggarap organissi
yang dewasa tetapi cenderung terjadi kemunduran.

Dyer mengatakan :

1. Pengembangan organisasi akan terganggu dengan adanya rasa bahwa
akan terjadi krisis. Namun karena penampilannya yang tidak sehat
atau karena seseorang yang gagal dalam persaingan pasar maka untuk
memperbaikinya organisasi memerlukan kepemimpinan baru.

2. Kepemimpinan baru (cangkokan) akan mulai dengan diagnose
masalah, kemudia menganalisanya dsan kemudian mengambil
tindakan berupa perawatan (terapi) dengan melihat bagaimana
prosedur kerja, kepercayaan karyawan terhadap kepemimpoinan
organisasi, dan menemukan atau mencari simbol yang dapat
mendukung budaya lama untuk diberlakukan.

3. Adanya pemimpin baru tentunya dengan asumsi baru pula yang
dibawa dari luar organisasi. Ketika asumsi baru itu akan dilaksanakan
maka harus ada kesepakatan secara internal untuk mengatasi krisis.

4. Konflik pengembangan antara asumsi lama dengan pemimpin baru
pasti akan terjadi, namun karena sudah ada kesepakatan untuk
mencangkok orang luar (the outside man) maka hasil pencangkokan
itu harus diakomodasikan. Karena mereka manajer yang baru telah
dibayar dan dianggap profesional.

5. Bila krisis berahir dan pemimpin baru telah berhasil maka mereka
akan keluar sebagai pemenang. Artinya pencangkolan berhasil.
Pemimpin baru hasil cangkokan itu akan pergi melanjutkan pekerjaan
di organisasi lain. Kemudian organisasi kembali dipimpin oleh mereka
yang telah ada dalam organisasi. Semua akan merasa menang karena
organisasi telah terselamatkan. Organisasi kembali kearah midlife
menuju pematangan dan mungkin akan semakin maju di kemudian
hari.


