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TRANSFORMASI

Pernahkah Anda memperhatikan ketika Anda meminta 
seseorang untuk berbicara tentang perubahan yang 
mereka buat, dia menjadi semangat untuk 
menceritakannya? 

Untuk banyak orang, perubahan atau transformasi 
memberikan emosi positif.

Kecuali saat kita berbicara tentang transformasi 
organisasi.



Mengapa 
Transformasi 
Organisasi 
Begitu 
Melelahkan?



Banyak 
Orang yang 
Menolak 
Perubahan

Secara tradisional, transformasi dan perubahan 
organisasi membuat orang berpikir tentang 
restrukturisasi, PHK, pemecatan, dan kehilangan 
pekerjaan, sehingga wajar jika orang menolak 
perubahan, terutama jika dipaksakan.



Terlalu Lama 
untuk Bertindak

Seringkali organisasi dan pemimpin menunggu 
terlalu lama untuk bertindak, jadi ketika 
perubahan datang, itu terjadi dalam mode krisis, 
kekhawatiran, dan kelelahan tambahan bagi para 
pemimpin yang menerapkan perubahan. Para 
pemimpin terlalu sering berfokus pada hasil 
jangka pendek.



Apa yang dapat kita 
lakukan untuk membuat 
transformasi organisasi 
menjadi tidak 
melelahkan?



Caranya adalah 
dengan 
mengutamakan 
orang melalui 5 
strategi berikut ini!



Menginspirasi Melalui Tujuan
01     Sebagian besar transformasi memiliki tujuan 

finansial dan operasional, tetapi hal-hal ini 
cenderung tidak terlalu memotivasi bagi 
kebanyakan orang dalam organisasi. Oleh karena 
itu, transformasi perlu dikoneksikan dengan 
tujuan yang lebih dalam dan mulia.

Melakukan Segalanya02     Dalam menghadapi persaingan tanpa 
henti, mungkin kamu harus mengambil keputusan 
dan memikirkan inisiatif untuk mendorong 
pertumbuhan.



Meyakinkan Orang Dengan 
Kemampuan  yang Mereka 
Butuhkan untuk Berhasil

    Sadari betapa pentingnya tujuan sebagai 
kekuatan  untuk mencapai kesuksesan.

03

04
Menanamkan Budaya 
Belajar Terus-Menerus

    Peran kita adalah mendengarkan, belajar, dan 
mengeluarkan yang terbaik dari 
orang-orang. 



Menjadi Pemimpin
    Seorang pemimpin perlu memiliki visi, peta 

jalan yang jelas dengan tonggak sejarah, dan 
kemudian Anda perlu meminta 
pertanggungjawaban orang-orang atas 
hasilnya.  

05

“If your action inspire others to 
dream more, learn more, do more 
and become more, you are leader.“

- John Quincy Adams



● 5 ways to lead in an era of constant change

● https://www.youtube.com/watch?v=urntcM
UJR9M

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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