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Saya dan Perubahan

Change Curve Model

*Mastering the Change Curve

- Dennis T. Jaffe and Cynthia P Scott
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BREAKOUT ROOM
Apa yang mungkin akan

dirasakan, dikatakan, 
dan dilakukan seseorang

(dalam konteks organisasi) 
dalam masing-masing fase
perubahan?
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Fase 1 – Denial (penyangkalan)

• “Perubahan ini tidak ada hubungannya dengan saya”.

• “Proses perubahan belum mulai”.

• “Saya tak akan menghabiskan waktu
mengkhawatirkan perubahan ini”.

• “Saya tak punya opini mengenai perubahan ini”.

• “Perubahan? Saya tidak tahu, Saya hanya kerjakan
apa yang harus saya kerjakan”

• “Saya yakin keributan ini akan segera berakhir”.

• “Saya tak punya waktu memikirkan perubahan”.

• “Perubahannya tidak akan mempengaruhi pekerjaanku; saya
akan bekerja dengan cara yang sama”.
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Fase 2 – Resistance (penolakan)
• “Saya rasa lebih baik semua seperti semula”

• “Tidak ada yang dapat saya katakan mengenai perubahan

ini”.

• “Perubahan ini diperkenalkan saat waktu yang salah

dengan cara yang salah".

• “Saya memperhitungkan perubahan berdampak buruk untuk

perusahaan”.

• “Semua yang sudah terjadi disini membuat saya

tidak betah”.

• “Saya tidak bisa fokus pada tugas saya”.

• “Cara perubahan diperkenalkan sangat menyebalkan”.
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Fase 3 – Exploring (eksplorasi)

• “Saya bisa melihat aspek positif dari
perubahan dan saya mulai menyukainya”.

• “Saya mulai menerima fakta bahwa mengerjakan
hal baru itu menyenangkan – saya belajar setiap
waktu”.

• “Perubahan bisa membuat banyak
kesempatan baru”.

• “Saya rasa saya punya lebih banyak energi
menangani perubahan”

• “Saya mendapat kesan bagian terburuk dari
perubahan sudah kita lalui”
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Fase 4 – Commitment (komitmen)

• “Saya tidak bisa membayangkan kembali seperti

dulu”.

• “Kita telah melalui banyak hal”.

• “Solusi baru bekerja sangat baik”.

• “Pengalaman ini telah mengajarkan saya banyak hal".

• “Ini telah menjadi pelajaran nyata bagi perusahaan”.

• “Saya pikir kita bisa memberi selamat satu sama lain".

• “Pekerjaan saya menjadi jauh lebih

menyenangkan daripada dulu”.
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Breakout Room:

Berbagai tantangan di setiap fase

perubahan serta cara

menanganinya
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• Perhatikan apa yang terjadi di sekitar anda; cari

informasi tentang perubahan disekitar anda.

• Bicara dengan rekan kerja anda mengenai

perasaan dan refleksi mereka terkait dengan

perubahan.

• Pelajari sebanyak mungkin penyebab perubahan

yang sedang terjadi.

Fase 1 – Denial (penyangkalan)
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Fase 2 – Resistance (penolakan)

• Sadarlah perasaan diri sendiri & terima fakta bahwa dalam situasi ini emosi

negatif adalah alami.

• Ijinkan anda dengan sadar menolak perubahan tapi jangan berhenti

disitu.

• Dalam semua kemungkinan, anda akan mau menyalahkan orang lain atas

perubahan yang terjadi – coba untuk mengatasinya dan mengerti penyebab

dan kebutuhan akan perubahan.

• Cari dukungan dari atasan – bicara dengan bebas dan jujur tentang

perasaan anda terkait dengan perubahan.
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Fase 3 – Exploring (eksplorasi)

• Belajar dan latih kemampuan baru yang anda butuh untuk

perubahan.

• Kembangkan visi positif apa yang anda inginkan terjadi dan 

rencanakan langkah yang anda akan lalui untuk mewujudkannya. 

• Beri diri waktu dan coba bermacam tindakan – jangan

memutuskan terlalu cepat mengenai apa yang harus dilakukan dengan

cara apa.
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Fase 4 – Commitment (komitmen)

• Fokus di wilayah dimana anda punya banyak pengaruh.

• Belajar melihat sukses anda dan menikmatinya.

• Tulis ide-ide yang terbukti efektif dan solusi terbaik

untuk masalah yang menghambat perubahan.
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Aktivitas Interim :

Mendaftarkan hal-hal yang 

membuat tidak percaya diri di

lingkungan kerja


