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Dalam sebuah kesempatan, 
Kathleen Hogan, seorang Chief People 
Officer di Microsoft, berbagi tentang bagaimana 
upaya perusahaan menghadapi Culture 
Transformation yang sering ditangani 
dengan salah oleh beberapa perusahaan.

Hogan membagikan 6 tips berdasarkan upaya 
Microsoft dalam menghadapi perubahan budaya 
yang diterapkan pada perusahaan yang memiliki 
140.000 orang karyawan ini.

Yuk simak!



1. Start with a deep 
diagnostic

Microsoft menghabiskan waktu hingga 9 bulan demi 
memperoleh data secara mendalam dari setiap 
elemen yang terlibat di perusahaan mereka.

Hasilnya?
Mereka berhasil menyusun “Culture Cabinet” yang 
mengandung ringkasan dari serangkaian budaya yang 
harus mereka pertahankan dan tinggalkan.



2. Measure, learn and 
course correct

Kegagalan mengukur dampak diterapkannya 
perubahan budaya secara tepat akan mengakibatkan 
terjadinya regresi dan kegagalan pada upaya 
perubahan budaya.

Selain untuk memantau perkembangannya, ukuran 
yang ditetapkan dalam memantau dampak 
perubahan budaya akan membantu kita melihat 
kekurangan kita dan terbuka untuk mengakuinya.



3. Ground culture 
change in purpose
Upaya memadukan tujuan (visi) pribadi anggota 
dengan misi perusahaan merupakan kunci 
keberlangsungan yang menopang organisasi. 

Dengan demikian, seluruh anggota akan 
berkontribusi secara maksimal dalam menuangkan 
segala ide kreatif dan passion mereka dalam 
pekerjaannya.



4. Integrate multiple 
levers
Menurut Hogan, terdapat berbagai “tuas” (levers) yang 
merupakan unsur vital dalam perubahan budaya, 
contohnya seperti praktik komunikasi, strategi dan 
proses alokasi sumber daya, dan aktivitas perekrutan 
hingga penghargaan dan promosi.

Keseluruhan levers ini sama-sama penting dan tidak 
ada yang lebih tinggi, sehingga seluruhnya harus 
‘ditarik’ bersama-sama demi menciptakan perubahan 
budaya yang holistik dan tidak membingungkan 
anggota.



5. Shape the narrative
Banyak kisah yang bisa dituliskan sepanjang proses 
perubahan budaya pada sebuah organisasi. 

Cerita tentang keberhasilan maupun kegagalan 
dalam perubahan budaya, tentu akan berarti bagi 
pembacanya. 
Seiring berjalannya organisasi, cerita-cerita yang 
akan lahir kemudian akan melengkapi dan 
menyempurnakan keseluruhan kisah organisasi.



6. Stay Humble
Sikap rendah hati membuat para pemimpin untuk 
terhindar dari ‘jebakan’ berupa ketakutan-ketakutan 
yang timbul dalam proses perubahan budaya.

Rendah hati juga membuat para pemimpin dapat 
melihat bagaimana seluruh anggota berkembang 
dan menikmati pekerjaannya, dan membuatnya tidak 
berhenti belajar.
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