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Ilmu Penggetahuan dan 

Budaya di Tiongkok. 
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Tahun 1088 setelah didirikan 

Universitas Pertama di 

Bologna. Komunitas yang 

terdiri dari pakar di bidangnya. 

Ilmu Manajemen mengolahnya 

sehingga terjadi industrialisasi  
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PENGARUHNYA PADA ILMU 

MANAJEMEN 

• FW Taylor (1856-1915) bapak Scientific 

Management memandang manusia 

sebagai komponen materi yang sama 

dengan bahan baku dan kinerjanya diatur 

melalui Time and Motion Study. 

• Manusia dianggap sebagai kumpulan 

materi yang digerakkan oleh kekuatan di 

luar dirinya. 

 

 

 



KI 

• Terjadi revolusi sosial dan melahirkan 

negara kesejahteraan Welfare State di 

negara yang basisnya kapitalisme dan di 

negara sosialis/ komunis yang  

berpendapat alat produksi hanya boleh 

dikuasai negara. 

  

MUNCULNYA NEGARA INDUSTRI 

BARU 

1.Berdasarkan manajemen KAIZEN yang 

mendapat inspirasi dari M. Musashi “detik 

ini lebih baik  dari 1 detik lalu dan detik  

kemudian lebih baik dari detik ini” 

terinspirasi dari samurai yang hidupnya 

tergantung pada siap siaga setiap saat. 
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2.FISH BONE DIAGRAM 

 

3.DIAGRAM PARETTO 

 

4.JUST IN TIME MANAGEMENT 
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5.PLAN – DO – CHECK – ACTION 

 

 

 

6.ZERO DEFECT 

 

 

7.SEE – JUDGE – ACTION 
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8.NEXT PROCESS IS YOUR CUSTOMER 

 

 

9.KEPUASAN PELANGGAN 

 

 

 

10. PRODUCER HEAVY 
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Biaya Produksi + Profit yang diharapkan = 

Harga Jual 

11. MARKET HEAVY 

Harga Jual – Biaya Produksi = Profit 

Perusahaan diminta terus menerus 

menekan biaya supaya bisa bersaing dan 

merebut pasar. Semakin besar jumlah yang 

dikerjakan, ongkos produksi semakin 

murah.  

12. Kemudian disusul model Korea Selatan 

dimana konsep perusahaan mencakup 

keluarga karyawan sehingga maju pesat 

dan bisa mengambil alih perusahaan besar 

dari Jepang. 

13. Di Barat terjadi perkembangan bahwa 

karena kehidupan selalu menari dari waktu 

ke waktu, maka diperlukan Learning 

Organization oleh Peter Senge. Perubahan 

ini harus dipimpin oleh The Dancing 

Leader. 

14. Munculnya perusahaan kecil dengan 

teknologi dan sistem penjuaalan Online 
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sehingga lebih lincah dibandingkan 

perusahaan besar. 

15. Munculnya Jaringan Toko kecil 

berskala nasional seperti Alfa-, Indo Mart 

yang menjamin kestabilan ekonomi karena 

harga jualnya seragam dari Sabang sam[ai 

Merauke. Namun jalur distribusi lama yang 

sudah berjalan dan menjadi mata 

pencaharian banyak orang menjadi hilang.  

16. Muncul usaha besar yang membuat 

kolektif marketing melalui berbagai 

perusahaan pedia.  

17. MENJADI MALAS SETELAH MENCAPAI 

KEMAKMURAN 

18. PERDAGANGAN BERBASIS ANGKUTAN 

LAUT VS KONTINEN 

Era mengangkut barang melalui Samudera 

Atlamtik dan Pacific akan digantikan 

Sebagian besar oleh Kereta Api melalui 

jalan darat dan di bawah laut. 
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DALAM KEHIDUPAN INI SELALU 

ADA SISI YIN DAN YANG 

MALAM BUKAN BERARTI SIANG 

ABSEN – TAPI MASIH DALAM 

TAHAP AWAL, BELUM KASAT 

MATA. BARU MULAI NAMPAK 

SAAT SUBUH. 

SIANG BUKAN BERARTI MALAM 

ABSEN – TAPI BARU MULAI 

NAMPAK SAAT MAGRIB  

DEMIKIAN SETERUSNYA 

BERGULIR ABADI DARI MASA 
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LALU YANG TIDAK TAHU KAPAN 

MULAI MENUJU MASA DEPAN 

TANPA AKHIR. 

 

  

 

 

 

MENJADI MALAS SETELAH MENCAPAI 

KEMAKMURAN 

 



KI 

 
 

 
 

                              

       M              .      

        

 Men a ar rak at menanam dan mempr duksi

benih untuk menanam tanaman pan an

 Manusia setelah perutn a ken an dan

tubuhn a dibalut ba u  an han at si at

he ann a  malas akan kambuh.

  arimau buas  an men e ar man san a 

setelah ken an akan tidur dan membiarkan

ki an membuan air seni di mukan a.

  erlu dia ar  udi  ekerti

M                M  

M              

  in alemen  a a  a tern atamasih rele an

  alau di tempat ker a pen usaha di a ibkan men ikuti

aturan tentan beban  an b leh dian kat dan suara

bisin mesin  an masuk telin a buruh tapi setelah

habis ker a berkun un ke  itness  enter untuk latihan

an kat  un un .

  etelah itu dilan utkan ke tempat  u em den an musik

metal ba aimana kehidupan ne ara bisa  alan baik  

  i hari selasa masih membi arakan libur akhir pekan lalu

 di hari kamis sudah mempersiapkan  eek end.
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  eharusn amendidikmen adimanusia dulu bukann amen a ar
ketrampilanmemimpin an nantin abisamen adiseri alaba imanusia
lain.

  udahdari inasti h u            M semuasis a dilatihmen uasai 
 eni seba aiberikut 

 .  pa ara itualMinumthe untukmelatihmind ulness

 . MainMusik manun  alin pemaindan penden ar

 . Memanah den ank nsentrasi s rilaksasi

 . Men endarai ereta kusir  kuda kereta  alanmen adai    

 .  ali ra i per alananribuankil metermelalui an kah demi  an kah

 . Mathematika berpikirl  is
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Memanah dan  atihan Mental
M del  arat     us  

 imur  men adi ba ian diri dan alam 
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HASTA BRATA PERLU 

DIAJARKAN DI SEKOLAH 

MANAJEMEN KARENA 

MENGAJAR UNTUK MENJADI 

SATRIA UTAMA (TO BE) 

BUKAN HANYA (TO HAVE) 

DINOBATKAN SEBAGAI 

ORANG TERKAYA DI DUNIA 
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MENURUT MAJALAH 

TERTENTU. 

DARI SAMURAI MENJADI 

EMPU PEDANG 

DARI TUKANG KAYU 

MENYELAMATKAN DUNIA. 

. 
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