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Transformasi Kebenaran Universal
Socrates ke Bodhidharma menjadi
Kaizen Japanese Management dan
The Learning Organization
Siapa yang mengira 1.000 tahun setelah Socrates mengatakan, “Puncak ilmu 
pengetahuan bukan I know that I know, tapi I know that I don’t know”, akan 
dilanjutkan Bodhidharma dari India dengan pergi ke Tiongkok tahun 526.
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Raja tertegun sejenak dan berteriak “Ahaaa!” Lalu menyuruh 
pengawalnya memanggil Bodhidharma agar kembali. Penasihatnya 
mengatakan, “Dia tidak akan mau kembali meski Yang Mulia 
mengirim pasukan. Kalau Yang Mulia sudah mengerti, untuk apa dia 
kembali, tinggal Yang Mulia melaksanakan saja.”

Lessons learnt
• Hanya ruangan yang kosong bisa berguna. Kalau sudah terisi 

penuh, tidak bisa digunakan. Pipa kosong bisa untuk menyalurkan 
air, cangkir kosong bisa diisi teh.

• 1 hour/60 minutes - 1 day/24 hours - 1 year/365 days. 
Bagaimana bisa mengharapkan ada yang sanggup melindungi 
supaya selalu hidup bahagia seumur hidup, kecuali dengan ikhtiar 
supaya hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari 
hari ini.

• ‘One showing here and now is worth than hundred sayings’, itulah 
makna menghentakkan tongkatnya ke tanah supaya melakukan 
here and now.

• Spirit ini di Jepang menjadi KAIZEN, perbaikan terus menerus. 
Bisa digunakan di perusahaan dan memperbaiki kehidupan 
pribadi.

• Di Barat dikembangkan oleh Peter Senge menjadi ‘The Learning 
Organization’.

Sejarah Kaizen
Pendekatan langkah kecil dikembangkan di USA dengan nama TWI 
(Training Within Industry). Sebagai ganti langkah besar melakukan 
perubahan radikal untuk mencapai tujuan, metode ini dirancang 
supaya perusahaan bisa mulai dengan perbaikan kecil yang bisa 
dikerjakan pada hari yang sama dengan fasilitas peralatan dan 
kemampuan sumber daya manusia yang ada.

Sebagai bagian dari Marshall Plan setelah Perang Dunia II, 
metode ini diperkenalkan ke industri Jepang untuk mengontrol 
material secara keseluruhan. Metode ini kemudian dikembangkan 
oleh W. Edwards Deming untuk pelatihan dengan metode statistik 
pada 1949-1950 untuk memperbaiki ekonomi Jepang. 

Dibuat Program Three “J”: Job Instruction - Job Methods and Job 
Relations dikenalkan sebagai Kaizen. Sebagai uji coba di Jepang, 
pada 1960 kaisar memberi penghargaan Order of the Sacred 
Treasure kepada Dr. Deming. Bersamaan dengan itu Japanese Union 
of Scientists and Engineers (JUSE) melembagakan Deming Prizes 
untuk achievement in quality and dependability of products dan 
menjadi sebuah acara tahunan pada 18 Oktober 1989.

JUSE memberi penghargaan Deming Prize kepada Florida Power 
& Light Co. (FPL), yang berbasis di US, atas tercapainya ‘Process 
and Quality Management’ untuk pencapaian luar biasa dalam 
proses quality-control management di perusahaan ini. FPL adalah 

Pada 527 Bodhidharma diundang Raja 
Liang Wu ke istana. Ia adalah pendukung 
kuat Buddhisme, gemar mengenakan 
jubah rohaniwan, seorang vegetarian 
dan rajin berdoa. Ia banyak membangun 
rumah ibadah, menyebarkan kitab suci dan 
mendukung pengembangan agama. 

Raja Liang Wu bertanya, berkat apa yang 
akan didapat? Bodhidharma menjawab, 
“Tidak ada sama sekali!”

Raja berpikir, kok berbeda dengan 
pendapat banyak orang bijak: kalau berbuat 
baik, akan mendapat berkat baik. Kalau 
tidak baik, akan mendapat yang tidak baik. 
Hubungan sebab akibat ini tak pernah 
berubah.

Raja gagal menangkap pesan bahwa 
kalau berbuat baik, dengan motif untuk 
mendapatkan kebaikan sebagai balasan, 
sama halnya dengan memuaskan ego, 
mempromosikan diri supaya dapat 
pengakuan dan dihargai publik.

Raja lanjut bertanya: “Apakah esensi 
Buddhisme?”

Bodhidharma menjawab: “Kosong yang 
besar!”

Raja melanjutkan pertanyaan: “Lantas 
siapa yang sedang bicara dengan saya?”

Bodhidharma menjawab: “Saya tidak 
tahu!” Raja semakin bingung.

Akhirnya raja bertanya lagi: “Lantas 
apa sesungguhnya inti Buddhisme?” 
Bodhidharma menghentakkan tongkatnya ke 
tanah dan meninggalkan raja sendirian.

Raja kecewa dan marah, tapi dicegah 
oleh seorang penasihat. “Yang Mulia, dia 
sudah tuntas mengungkapkan semua ajaran 
Buddhisme yaitu ikhlas berbuat tanpa 
motivasi untuk dirinya sendiri. Itulah makna 
dia menghentakkan tongkatnya.”

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Sacred_Treasure
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Sacred_Treasure
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Japanese_Union_of_Scientists_and_Engineers
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Japanese_Union_of_Scientists_and_Engineers
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Deming_Prize
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Deming_Prize
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Florida_Power_%26_Light
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Florida_Power_%26_Light
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perusahaan pertama di luar Jepang yang 
mendapat Deming Prize.

Sejarah The Learning Organization
Learning Organization adalah sistem 
manajemen yang membuat anggota 
siap mengembangkan dirinya sendiri 
berkesinambungan. Dikembangkan oleh 
Peter Senge untuk menjawab tekanan pada 
organisasi perusahaan modern supaya dapat 
tetap bersaing dalam dunia bisnis.

5 Karakter The Learning 
Organization
1. Systems thinking:
 Membuat orang bisa mempelajari bisnis 

sebagai obyek yang saling terkait. 
Ini memerlukan sistem informasi 
secara keseluruhan dari berbagai 
komponennya secara simultan. Kalau 
ada komponen yang ketinggalan, akan 
sulit untuk evaluasi. Namun Menurut 
O’Keefe karakter dari sebuah learning 
organization merupakan faktor yang 
didapat bertahap. 

2. Personal mastery:
 Adanya komitmen individual untuk 

meningkatkan diri. Ada keunggulan 
kompetitif bagi organisasi yang 
anggotanya bisa belajar lebih cepat 
dibandingkan organisasi yang lain. 
Individual learning bisa diperoleh 
dengan pelatihan, mengembangkan diri 
berkesinambungan. Namun tidak dapat 

dipaksakan pada orang yang tidak mau belajar, Sebuah riset 
membuktikan bahwa pembelajaran di tempat kerja adalah 
insidental oleh karena itu sangat penting mengembangkan 
sebuah budaya dimana pengembangan diri menjadi bagian 
dari kehidupan sehari-hari. Sebuah learning organization 
dapat dikatakan adalah total pembelajaran individu melalui 
mekanisme menjadi The Learning Organization.

3. Mental models:
 Mental model yang mengaitkan antara teori dan praktik. 

Organisasi mempunyai memori dengan standar, nilai dan 
kebiasaan tertentu. Dalam sebuah learning organization, ini 
harus diperbaiki dengan budaya keterbukaan. Diperlukan 
proses unlearning dan relearning. 

4. Shared vision:
 Pengembangan visi bersama ini penting untuk motivasi 

karyawan di semua lapisan. Ini bisa dipersulit oleh 
struktur tradisi, di mana visi perusahaan dipaksakan. 
Karena itu Learning Organization cenderung bersifat flat, 
desentralisasi. Visi yang sukses dibangun atas masing-
masing visi karyawan di semua tingkat organisasi. Oleh 
karena itu, diperlukan sasaran jangka panjang perusahaan 
untuk menyatukan.

5. Team learning:
 Akumulasi individual learning ini menjadi kesepakatan 

tim membuat tim lebih cepat tumbuh dan meningkat 
kapasitas menyelesaikan masalah mempunyai akses pada 
pengetahuan dan person in charge. Learning Organization 
mempunyai struktur yang memfasilitasi proses belajar lintas 
sekat dan keterbukaan. Memerlukan keterlibatan individual 
dalam proses dialog dan diskusi. Memunculkan kreativitas, 
menyebarkan informasi, implementasi pengetahuan dalam 
organisasi. Kombinasi ini meningkatkan cara berpikir 
hubungan keterkaitan sehingga karyawan merasakan 
sebagai sebuah komunikasi dan tumbuh komitmen. 

“Alkisah seekor monyet yang baik 
hati duduk di pinggir kolam dengan 
iba melihat ikan-ikan di kolam yang 
mulutnya megap-megap, seperti 
ketika dia sendiri terpeleset dari 
pohon dan jatuh ke sungai dan 
hampir tenggelam. Lalu monyet 
mengangkat ikan keluar dengan 
maksud menolong. Alih-Asih 
selamat malah mati Satu per Satu. 
Ikan yang lapar dianggap sedang 
tenggelam dan minta tolong oleh 
monyet yang baik hati.” Sumber: Wikipedia
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