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Pendapat Orang dan Kata Pengantar 

Apa  yang orang katakan tentang buku 

Manajemen Kekonyolannya Richard Farson 

Tom Peters

Menakjubkan! Ini mungkin buku terbaik mengenai kepemimpinan yang pernah saya baca.  Menjengkelkan, 
menggugah, mendorong….dan tak terpungkiri menggiring anda untuk mempertanyakan sesuatu yang 
seharusnya anda pertanyakan pada puluhan tahun sebelumnya tentang ‘Bagaimana untuk’ sesuatu yang tidak,  
walaupun yang demikian itu pada hakikatnya adalah bijaksana. 

Richard Carlson,

CEO-Corporation of Public Broadcasting 

Managemen Kekonyolan mengetuk beberapa pendapat mengenai harapan terhadap manajemen dengan 
langsung pada obyek ketololan mereka, sebagai suatu pencapaian yang tidak mudah. Farson adalah sosok 
yang begitu cakap dan pemikir orsinil, serta  begitu berharga untuk didengarkan. 

David T. McLaughlin,

Chairman-The Aspan Institute, Mantan Presiden-Darmouth College 

Managemen Kekonyolan merupakan sebuah buku kurang sopan yang sangat menyenangkan, yang ditujukan 
pada suatu kebenaran, yang nyata dari manajemen pada satu tingkatan antar pribadi. Setelah membacanya, 
saya merasa seolah- olah saya diangkat dari satu  pemandian air dingin - sedikit kaget, tersegarkan kembali, 
dan diri saya merasa sedikit lebih baik. 

Richard Pollack,

Editor-at-Large, The Nation 

Bertahun- tahun, satu hal mengenai Richard Farson menjadi begitu jelas: Mula- mula pendapat- pendapatnya 
tampak berlawanan dan jauh untuk dijangkau dengan satu cara yang seksama oleh pekerjaan mereka- mereka 
yang mainstream. Komunitas bisnis akan bijaksana untuk memperdulikan pesan- pesannya dalam Manajemen 
Kekonyolan.

Raymod M. Alden,

Mantan President- United Telcom 

Pandangan Farson terhadap perilaku manajer- manajer adalah benar- benar luar biasa. Dengan menunjukkan 
kekonyolan terhadap gaya- gaya manajemen, dia menawarkan harapan bahwa pemimpin- pemimpin  mungkin 
akan menarik ke belakang untuk menguji kembali asumsi- asumsi mereka sehingga menjadi pemimpin yang 
lebih efektif. 

Raymod C. Atkinson,

President- University of California, Mantan Direktur-National Science Foundation 

Buku terbaru Richard Farson ini merupakan satu pendekatan berdasarkan pikiran sehat terhadap manajemen 
yang dibangun dengan prinsip- prinsip psikologi dan data. Pada kenyataannya, setiap manajer dan tiap- tiap 
orang yang tertarik kepada perilaku manusia seharusnya membaca buku ini. 
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George Leonard,

Pengarang-Mastery and Education and Ecstasy 

Saya mencintai buku ini karena benar- benar sebuah orsinalitas. Farson datang dengan kebijaksaan baru 
tentang manajemen dan kehidupan dengan merangkul kekonyolan. Oleh karenanya, mulai sekarang dan 
selanjutnya, sesi- sesi pelatihan manajemen yang  mengabaikan Managemen  Kekonyolan  tidaklah  lengkap. 

Warren Bennis,

Distinguished Professor of Business Administration USC dan Pengarang On 
Becoming a Leader and An Invented Life

Ini merupakan akumulasi ketertarikan Dr. Farson sepanjang hidupnya terhadap kepemimpinan dan organisasi 
manusia. Ini merupakan satu eksposisi yang paling jelas dan bijaksana dari isu- isu manajemen yang pernah 
saya baca sepanjang masa.   

Edgar H. Schein,

Sloan Fellows Professor of Management Emeritus and Senior Lecturer MIT Sloan 
School

Farson telah melakukan satu pekerjaan yang tidak ternilai harganya dalam memberikan kita satu gambaran dari 
peliknya suatu kepemimpinan yang kompleks, realistik dan manusiawi, daripada yang sifatnya sebagai petunjuk 
dan sederhana. Buku ini harus dibaca oleh semua manajer. 

Klaus Schwab,

President-World Economic Forum 

Dewasa ini setiap eksekutif yang sukses harus menghadapi suatu tantangan dari situasi manajerial yang 
paradoks. Mereka akan mampu bertahan terhadap tekanan mental dan intelektual dari dunia modern dewasa ini 
hanya dengan suatu pengetahuan bahwa paradoks tidaklah sumir-konyol, namun alamiah. Richard Farson 
menyediakan kita suatu pandangan yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut.  

Rachel McCulloch,

Rosen Family Professor of Economics Brandeis University 

Kebijaksanaan yang tidak konvensional dari seorang pemikir yang tersohor. Ini adalah jenis buku yang anda 
cari- cari dan anda akan menghadiahkannya bagi semua teman- teman anda. 

Masami Shigeta,

President-AMSECO International Inc 

Pemikiran tidak konvensional Richard Farson tidak pernah gagal untuk mengagetkan  anda, dan dia sudah 
melakukannya kembali dengan Managemen Kekonyolan-nya. Saya dapat berimajinasi bahwa eksekutif- 
eksekutif Jepang akan tersentak dengan membaca buku ini dan mungkin menggaruk- garuk kepalanya untuk 
beberapa saat, namun pada akhirnya akan diperkaya  dengan pandangan yang menyegarkan dan bernilai ini. 

Bill Lacy,

President-Purchase College SUNY 

Manajer- manajer menempatkan keyakinan mereka dalam dokumen- dokumen tertentu yang memberikan 
mereka keyakinan diri untuk menghadapi sesuatu yang tidak masuk akal dan… berhasil. Untuk daftar- daftar 
tersebut sekarang dapat ditambahkan Managemen  Kekonyolan. Buku ini merupakan keran dari ide- ide yang 
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akan membuat manajer- manajer yang sudah terbiasa dan rutin dengan pemikirannya akan memiliki pemikiran 
yang kedua. Dengan sekilas membaca judul- judul  babnya adalah nilai harga dari buku ini.  

Michael Murphy,

Founder and Chairman-Fsalen Institute 

Managemen  Kekonyolan menggabungkan lebih banyak kebijaksanaan tentang manajemen daripada buku- 
buku lain yang pernah saya baca. Buku ini ditakdirkan menjadi suatu yang klasik dalam hal tersebut. 

Mary F. Boone,

Pengarang-Leadership and the Computer

Richard Farson mengartikulasikan paradok- paradok dari kepemimpinan dan manajemen dengan pandangan, 
keanggunan, dan benar- benar terus terang. Ide- idenya ini tidak hanya merubah pandangan anda pada 
organisasi- organisasi, tetapi juga memperdalam pemahaman anda tentang hubungan antar manusia. Itulah 
pekerjaan yang terpenting.  

Douglas Strain,

Founding Chairman-Electro Scientific Industries 

Di dalam buku ini, Dr. Farson membawa kita pada satu safari melalui belantara- belantara obat mujarab 
manajemen yang diterima dan savanna organisasi yang kita tahu. Dia menantang beberapa konsep- konsep 
yang telah lama diterima sebagai mistik dan terkadang sebagai hewan- hewan buas berbahaya. Dia 
membawanya ke fokus kenyataan suatu dilema, kepelikan- kepelikan, dan paradok- paradok dari teka- teki yang 
membuat kita frustasi dalam kehidupan pribadi dan bisnis, seperti halnya ketika kita mencoba untuk memenuhi 
peran- peran kepemimpinan kreatif kita. 

Mary Douglas,

Mantan Professor of Social Anthropology University of London, dan Pengarang-How 
Institutions Think

Suatu kekonyolan dari kebijaksanaan manajemen konvensional yang bertumpu pada kebijaksanaan, 
kenyamanan dan semangat buku ini. 

Julian Beinart,

Professor of Architecture MIT 

Desainer- desainer yang baik selalu mendekap kekonyolan. Pada akhirnya, seorang pengarang meminta 
manajer- manajer melakukan hal yang sama. Bukanlah persoalan apakah paradoknya Richard Farson yang 
mengagumkan tersebut adalah selalu nyata. Seperti halnya teka- teki Talmud, hal demikian akan memutar anda 
terus menerus dan anda akan lebih bijaksana untuk itu.  

Charles Hampden-Turner,

Pengarang-Seven Cultures of Capitalism

Bijaksana,  cerdas dan benar- benar mencong. 
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Robert Kuttner,

Editor-The American Prospect, Economic Columnist-Business Week 

Farson telah menulis sebuah buku yang singkat dan mengesankan dengan nuansa- nuansa dari kepemimpinan, 
berpandangan di luar anutan yang biasanya tentang bagaimana menjadi seorang manajer- sebuah pekerjaan 
dari kemanusiaan dan kebijaksanaan. 

Spencer Johnson, M.D,

Pengarang dan Penulis-The One Minute Manager

Membaca buku Dr. Farson yang menggugah ini adalah seperti mengobrol dengan dia. Anda menikmatinya. 
Sekalipun ketika anda tidak sependapat, anda merasa teransang, terpikat, dicerahkan dan terhiburkan, serta 
diuntungkan dari tiap- tiap menit yang anda habiskan dengan orang yang istimewa ini. 

Charles House,

Executive Vice President and General Manager- Centerline Software 

Pertama kali saya bertemu dengan pandangan unik manajemen Dick Farson di Institute Western Behavioral , di 
mana satu grup pemimpin- pemimpin korporat eksperimental dirancang untuk mempelajari lebih banyak tentang 
rapat- rapat dengan perangkat elektronik,  jaring hubungan grup dan (sekalipun kami tidak mengetahuinya) 
dilema- dilema manajemen. Kebanyakan dari kami berpikir bahwa e-mail adalah suatu pesan, dan pada tahun 
1982 adalah benar- benar satu pesan.  Namun  ilmu manajemen dan dampak strategis, serta pandangan 
mendalam  perilaku kontra intuitif yang Dick sampaikan melalui sebuah contoh setelah contoh lainnya adalah 
suatu pesan yang nyata. Saya jarang menjumpai seorang pemikir atau pengajar yang demikian, dan tentunya 
orang yang demikian tidak ada dalam profesi sebagai konsultan manajemen atau sekolah- sekolah bisnis. 

Dampaknya pada siswa- siswa, termasuk sejumlah pemimpin- pemimpin korporasi, sebagai konsekuensinya 
mempengaruhi perusahaan- peusahaan seperti Hewlet-Packard, Levi-Straus, Tektronix, dan Digital Equipment.
Pada akhirnya,  adalah begitu memuaskan untuk menemukan pemikiran dan konsep- konsepnya tertulis 
sehingga lebih luas lagi pemerhati yang dapat menghargai pemikiran, pengamatan dan tolak pandangnya. 
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KATA PENGANTAR 

(oleh : Michael Crichton)

Buku menantang dalam genggaman anda ini ditulis oleh seseorang yang luar biasa, 

yaitu Richard Farson. Saya berteman dengannya sejak beberapa tahun yang silam. 

Caranya berpikir begitu luar biasa, sehingga anda mungkin ingin mengetahuinya sedikit 

tentang dia sebelum anda memulai membaca buku ini.  Perawakannya tinggi, istimewa, 

berambut gelap kehitaman, dan selalu mudah untuk tertawa. Saya tahu setiap orang 

mencintai dia. Dialah orang yang terhangat, terbaik, dan paling  mengesankan yang pernah 

saya jumpai. 

 Pada saat yang sama, cara berpikirnya yang luar biasa terkadang memberikan 

orang kesulitan- kesulitan. Ide- idenya dibangun dalam beberapa dekade manakala dia 

bekerja dengan pelbagai jenis pekerjaan yang cakupannya begitu luas, yaitu sebagai  

akademisi psikologi,  angkatan laut, ketua jurusan, CEO, dan konsultan manajemen. Di 

dalam perjalanan hidupnya, sejak beberapa waktu yang lalu dia menjadi nyaman dengan 

kenyataan bahwa orang- orang mungkin menyambut pandangan- pandangan kontra 

intuitifnya dengan perasaan bercampur antara marah dan ketidakpercayaan. 

   Saya pernah menyaksikan dia saat dia memberikan kuliah yang menghasilkan 

kombinasi paling menarik dari perasaan pemerhati- pemerhatinya. Dick adalah manusia 

yang begitu berkepribadian dan alami, yang orang- orang begitu sukai. Dick adalah iklan 

berjalan yang baik bagi pandangan filosofi dirinya dengan pesan apa yang disampaikannya 

tersebut membuat orang- orang menggeliat! 

 Dalam caranya yang lugas dan beranekdot, dia menekankan suatu hal yang tak 

dapat terelakkan dari hasil keluaran yang tidak diinginkan sebelumnya dengan konsekuensi- 

konsekuensi berparadoks dan kenyataan- kenyataan yang tidak dapat diketahui dalam hal 

hubungan manusia. Pesannya adalah manusiawi dan hangat, namun buat beberapa 

kelompok yang meyakini beberapa macam ide bahwa pengetahuan adalah kekuatan, maka 

tesisnya Dick sukar didengar dan bahkan menjengkelkan, serta perlu waktu bagi orang- 

orang untuk menahan diri cukup lama untuk pernah mempertimbangkannya. 

 Tentunya bertahun- tahun saya kesulitan dengan ide- ide dia. Suatu kali dia pernah 

berkata kepada saya bahwa dia merasa orang- orang tidak belajar dari kesalahannya, 

namun hanya dari keberhasilannya saja.  Secara naluriah saya tidak sependapat dengan 

ide  tersebut, namun kemudian saya tahu dia menyadari dengan begitu baik bahwa saya 
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mungkin pada pijakan yang oleng.  Saya putar- putar balik ide ini dalam benak pikiran saya 

untuk beberapa saat, menguji perilaku saya dan suatu perilaku dari kelompok- kelompok di 

mana saya terlibat, yang pada akhirnya saya memutuskan bahwa pendapat dia benar untuk 

perilaku kelompok, namun tidak untuk individu- individu. Setidaknya hal ini tidak berlaku 

pada saya. Saya lebih cenderung untuk membuat satu perubahan radikal setelah satu 

kegagalan pribadi. Saya tidak akan membuat perubahan di akhir semua keberhasilan dan di 

dalam satu kegagalan kelompok di mana tanggungjawab dipikul bersama karena alasannya 

begitu tidak pasti sehingga saya tidak merasa perlu untuk perubahan. 

 Awal tahun ini setelah  satu gangguan tertentu dalam menghadapi pekerjaan kunci 

di mana keputusan yang saya buat  adalah salah, saya temukan diri saya berjalan di pantai,  

memplot jejak- jejak langkah yang saya akan ambil supaya hal tersebut tidak akan terjadi 

lagi.  Seperti yang saya pertimbangkan, saya menyadari  rencana saya yang ditambahkan 

terhadap satu perubahan yang agak lebih besar dalam cara saya kerjakan, namun 

kegagalan menguatkan saya untuk membuat satu perubahan yang mungkin sudah lama 

dinanti- nantikan. Akhirnya saya hampir berteriak, ”Dick, kamu salah!” 

 Saya yakin dia hanya tertawa dan menunggu saya untuk memikirkannya kembali 

dan tentunya ini merupakan satu penghargaan terhadap suatu kekuatan dari caranya 

melihat sesuatu hal yang menggerogoti dan menggugah perasaaan bahwa setelah 

semuanya itu mungkin dia benar, di mana hal tadi membuat saya mempertimbangkan 

pendapat- pendapatnya dalam satu cara yang terus menerus untuk jangka waktu yang 

lama.

  Seperti yang saya baca dalam bukunya yang terbaru, saya kerap kali menemukan 

diri saya berpikir, “ Tidak, tidak, tidak!” atau bahkan ,”Oh ya, masa…?” Dia menggugah 

saya. Dia memancing saya.  Dia membuat saya mengangguk, dia membuat saya 

tersenyum, dia membuat saya menggeleng- gelengkan kepala. Dalam bukunya ini, Richard 

Farson melaporkan lebih dari sekedar pengalaman- pengalaman di mana dia memberikan 

kepada kita sesuatu yang saya katakan sebagai kebijaksanaan. Sekarang anda akan 

teransang, terpancing, terhiburkan dan juga tergusarkan. 
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UCAPAN  TERIMAKASIH 

Buku ini telah mewujud dalam benak pikiran saya untuk beberapa tahun lamanya 

dan banyak orang yang membantu sehubungan dengan itu. Saya berterimakasih sekali  

kepada mereka semua, namun di sini saya akan berterimakasih hanya kepada beberapa 

orang saja. 

Di bab pendahuluan saya mengatakan rasa berhutang besar saya kepada Carl 

Rogers dan Alex Bavelas. Saya tidak dapat membayangkan bahwa saya akan 

menyelesaikan buku ini bila saya tidak mengetahui mereka. Beberapa kolega berbagi 

lainnya, dulu dan sekarang, berkontribusi terhadap pkiran saya tentang alam paradok dari 

kejadian- kejadian manusiawi. Saya teringat   secara khusus kepada Abraham Kaplan, 

Gregory Bateson, Rollo May, Paul Lloyd, Michael Kahn, Mary Douglas, Don Jackson, Jonas 

Salk, Jivan Tabibian, Charles Hampden-Turner, dan Abraham Maslow. 

Saya juga ingin mengungkapkan penghargaan saya terhadap puluhan pemimpin 

dari negara- negara yang berbeda yang berpartisipasi dalam telekonfrensi komputer yang 

saya adakan pada subyek ini untuk Forum Kepemimpinan Internasional dari Institute 

Western Behavioral Sciences. Ransangan dan respon bijak mereka membantu saya dalam 

mempersiapkan ide- ide ini untuk dipublikasikan. 

Beberapa orang lainnya yang pantas diberikan ucapan terimakasih khusus adalah: 

Lynne Robinson, anak buah saya yang sudah bekerja sama dengan saya sejak dulu dan 

karena  atas bantuan dan dukungannya serta saran- sarannya yang bijaksana dalam 

mempersiapkan seluruh buku ini; Andrea Lawrence-Stuart yang bekerja tiada lelah- 

lelahnya untuk menulis dan membantu mengumpulkan draft pertama serta atas saran- 

sarannya yang sangat berharga; Hallock Hoffman, Ralph Keyes, Mary Boone, dan Ralph 

Mendoza yang dalam berbagai cara membantu saya membuat buku ini menjadi suatu 

kenyataan dan tentu saya ingin berterimakasih kepada keluarga saya, yang dengan 

perhatian dan kerjasamanya merupakan satu sumber dorongan semangat. 

Saya merasa sangat beruntung dan berterimakasih karena telah memperoleh benefit 

dari pengalaman dan talenta luar biasa Margret McBride sebagai agen kepustakaan serta 

Frederic Hills dan Burton Beals sebagai editor di Simon & Schuster.  Bekerja bersama- 

sama dengan mereka merupakan sebuah pelajaran dan benar- benar sesuatu yang 

menyenangkan. 

Akhirnya, saya ingin menyatakan terimakasih yang mendalam kepada Noel 

Greenwood yang telah bekerja berhari- hari bersama saya di California untuk mengedit dan 
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menajamkan beberapa draft dari buku ini yang tampaknya tak berujung. Saya tumbuh 

menjadi begitu tergantung dengan kemampuan editorial, penilaian- penilaian, dan 

semangat- semangat baiknya yang tak nyata, yang tentunya saya tidak akan ingin membuat 

buku lain tanpa dia. 

Disertasi- disertasi bekas murid- murid saya: Marchine Johnson dan Edith Eger yang 

ditulis untuk Institute Saybrook di San Fransisco. Beberapa material dalam buku ini 

diadaptasi dari artikel- artikel saya di Saturday Review dan Journal of Humanistic 

Psychology.  Pada bab “Memuji Orang Tidaklah Berarti Memotivasinya.” adalah didasarkan 

pada satu artikel yang saya tulis di Harvard Business Review. 
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GENGGAMAN PARADOK DAN KEKONYOLAN 

Hanya ada satu kebenaran, kekokohan, penyembuhan, penghormatan, dan itu adalah suatu kekonyolan yang menggelikan 

 –ANDREW SALOMON 

 Kita semua kerap berpikir bahwa hubungan antar manusia pada dasarnya  adalah 

rasional dan hubungan tersebut berlaku seperti hal- hal lainnya di dunia ini, serta karena 

seharusnya kita dapat membuat hal tersebut berlaku untuk kita. Suatu kekayaan 

pengalaman yang gagal mendukung pernyataan tadi tampaknya tidaklah pernah 

mengganggu kita. Lalu kemudian, yang sedikit menggelitik pemikiran adalah bahwa hal tadi 

mungkin memerlukan beberapa usaha untuk menerima pendapat- pendapat yang 

ditampilkan dalam buku ini, yaitu: bahwa hidup ini adalah konyol menggelikan, dan bahwa 

hubungan antar manusia biasanya berlaku secara tidak rasional, namun secara paradok, 

serta (secara kebetulan) pula kita tidak dapat menjadi yang paling ahli dalam hubungan kita 

dengan orang lain. 

Tentunya hal tersebut juga berlaku terhadap hubungan- hubungan kita di dalam 

bidang bisnis dan birokrasi organisasi. Adalah harapan saya untuk mendorong manajer- 

manajer dan semua orang dalam posisi kepemimpinan untuk berpikir melebihi 

kebijaksanaan konvensional, yang pada khususnya adalah untuk mengerti bagaimana cara 

kita memikirkan bentuk apa yang kita lihat serta seberapa paradoknya maupun kekonyolan 

yang tak dapat terelakkan tadi berperan sebagai bagian dalam setiap tindakan kita. 

 Saya terinspirasi dengan kelompok drama pasca perang dunia ke-2 yaitu yang 

dimainkan oleh Pinter, Ionesco, Beckett, dan lainnya - yang mempertanyakan asumsi- 

asumsi dari teater tradisional - yang mengkritik karena terlalu menggampangkan dan 

menalarkan hubungan antar manusia. Mereka merasa bahwa dengan hanya mengenali 

suatu misteri dan kekonyolan dari hidup adalah merupakan takdir manusia yang 

menjalaninya. Secara kolektif mereka dikenal sebagai “Teater Kekonyolan”, yang kemudian 

muncul menjadi sebuah momen sejarah dalam seni peran. Saya percaya bahwa kita 

sekarang membutuhkan sebuah momen yang berkaitan dengan seni dalam manajemen. 

Salah Arah. 

Menguji suatu kekonyolan tidak hanya sekedar suatu latihan yang menyenangkan. 

Saya percaya bahwa banyak program dalam pelatihan- pelatihan manajemen dewasa ini 

mendorong kita ke arah yang salah, dikarenakan gagal untuk menghargai kompleksitas dan 

paradoknya hakikat suatu organisasi manusia. Tersesat dengan pikiran tentang bagaimana 

melakukan jurus- jurus dan teknik- teknik, jika bukan untuk slogan dan kata- kata belaka, 
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seperti arahan- arahan prinsip manajemen. Saya dapat memahami seruan tersebut dengan 

mempertimbangkan pekerjaan yang mereka hadapi, sehingga tidaklah mengherankan 

bahwa manajer- manajer masih menemukan diri mereka dengan mudah menerima sebuah 

definisi manajemen yang membuatnya tampak seakan- akan hal tersebut dapat dipelajari 

secara mudah. 

 Memangnya apa yang mengganggu? Mengapa tidak biarkan saja manajer- manajer 

mempercayai hal- hal umum yang mereka akrabi ? Seperti kita akan lihat, bahwa ada 

sebuah pertimbangan mendasar yang membawa manajer untuk mempercayai bahwa 

tanggungjawabnya dapat diisi secara sepadan dengan menghadiri seminar- seminar atau 

mengikuti cara- cara yang gampang dengan menciptakan kebalikan dari dampak yang 

dimaksud.  Padahal, manakala cara- cara tersebut menggagalkan mereka, maka manajer- 

manajer tadi menjadi frustasi, agresif, dan terkadang berkata- kata kasar. 

 Selain itu, manajer- manajer dibentuk dari satu program pelatihan kepada program 

pelatihan- pelatihan lain berikutnya yang menjadi mode - di mana organisasi- organisasi 

mereka terus menerus mengkonsumsinya - yakni: trend- trend dan definisi- definisi baru dari 

manajemen dan slogan- slogan motivasi baru, seperti yang bertahun- tahun yang silam kita 

bicarakan. Yaitu tentang “Leadership” (kepemimpinan), lalu sejalan dengan itu yakni 

“Morale” (moral), kemudian menjadi “Motivation”(motifasi), kemudian “Excellence” , terus 

“Chaos”, dan kembali lagi ke “Leadership” (kepemimpinan). Sepanjang jalan kita disajikan 

dengan kata- kata seperti “Zero Defect” (nil cacat), “Management by Objectives” 

(Manajemen Tujuan), “Quality Circles” (gugus mutu), “TQM” (manajemen mutu terpadu), 

“Paradigm Shift” (perubahan paradigma)  dan “Re-engineering” (rekaya ulang). 

 Manajer- manajer yang bingung tadi oleng dari satu trend ke trend lainnya, dan tidak 

dapat menjadi seorang pemimpin yang efektif sepanjang dia terus menerus mempercayai  

cara- cara yang menggampangkan tersebut. Namun, seorang manajer yang menghargai 

kekonyolan dan paradoknya hubungan- hubungan bisnis serta organisasi, dipastikan lebih 

sukar untuk mudah terpengaruh oleh mode tadi, dan karenanya lebih kokoh sebagai 

seorang pemimpin. 

   Saya gunakan pengertian manajer dan pemimpin yang hampir dapat dipertukarkan, 

sekalipun saya tahu bahwa ada satu hal yang terpenting dalam membedakan di antara 

keduanya. Secara pribadi saya mirip seorang teoritis organisasi, yakni Waren Bennis, yang 

menyatakan: Manajer adalah membuat hal- hal yang benar, Pemimpin melakukannya 

dengan benar. 

Beberapa Definisi 

Paradok nampaknya merupakan kekonyolan, dan peningkatan pembawaan alamiah 

kita manakala dibenturkan dengan paradok adalah berusaha untuk menyelesaikannya 
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dengan menciptakan cara- cara untuk keluar terhadap keanehan tersebut, serta 

menalarkannya. Namun demikian, dalam buku ini kita berangkat untuk menolak godaan 

tersebut dan malahan membiarkannya menyapu kita untuk sesaat, untuk melihat sekiranya 

kita dapat nyaman menggunakan suatu bentuk dari penalaran paradok untuk memahami 

manajemen dan hubungan antar manusia.   

 Pada halaman- halaman berikutnya, paradok- paradok tersebut dengan sengaja 

dituliskan dalam satu cara pernyataan dengan pengetahuan penuh bahwa hal tersebut 

membutuhkan penjelasan dan kualifikasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menantang cara- 

cara berpikir konvensional kita dan menunjukkan pilihan- pilihan terhadap titik pandang 

tradisonal yang diterima sebagai kebijaksanaan dalam literatur- literatur manajemen selama 

bertahun- tahun. Semuanya tentang apa yang saya rujuk sebagai sebuah elemen dari 

kekonyolan, yang kesemuanya itu mempertanyakan kita untuk memutar pikiran kita naik-

turun dan menghargainya sebagai latihan untuk berpikir. 

 Andaikan semisalnya, saya bertanya ,” Jika anda diminta untuk memperkirakan 

suatu kelompok dalam masyarakat kita yang cenderung akan lebih tinggi usaha 

kebebasannya dalam mengakhiri tekanan yang mereka dapatkan, apakah anda akan 

memiliki kemungkinan besar untuk berhasil dengan memilih suatu grup yang anda rasa 

paling menyedihkan atau yang anda rasa tidak terlalu menyedihkan?”   

 Jikalau anda gunakan pendekatan tidak konvensional, yaitu pendekatan paradok, 

anda mungkin memilih suatu grup yang anda rasa tidak terlalu menyedihkan. Pergerakan 

kebebasan atau kemerdekaan biasanya muncul dari kelompok- kelompok yang berpikir 

pada saat rasa puasnya adalah lengkap. Itulah mengapa mereka kerap kali mencengangkan 

masyarakat. Sebagai contoh, generasi- generasi awal puas melihat Negro senang 

ditempatnya. Perempuan sebelum tahun 60-an berpikir sebagai alas kaki, dipakai dan 

disediakan untuk laki- laki. Sekarang ini, meskipun usaha- usaha pembelaan anak 

memerlukan perhatian terhadap seringnya penindasan anak- anak, namun anak- anak di 

mata umum tetaplah sebagai pribadi periang, terlindungi penuh, dan ceria dalam 

ketakberdosaannya. 

 Pertanyaan berikutnya: “ Dari manakah datangnya kepemimpinan terhadap gerakan 

tersebut. Apakah dari kondisi yang paling tertindas atau yang kurang?” 

 Jika anda katakan yang kurang tertindas, anda mulai mendapatkan ide tersebut. 

Pemimpin itu datang dari luar atau dari satu kalangan dalam kelompok tersebut, dan jarang 

dari kalangan yang paling tertekan. Orang kulit hitam Amerika (African-Americans)  pada 

mulanya sangat terbantu oleh seorang kulit putih. Gloria Steinem adalah wanita yang paling 

menentang keras penindasan di Amerika tersebut. Anak- anak lebih diwakilkan secara 

keseluruhan oleh pembela- pembela dewasa. 
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 Seperti kita gali paradok- paradok dalam manajemen, tetapkan dalam benak pikiran 

bahwa ada sebuah perbedaan antara kekonyolan dan kebodohan. Kebodohan adalah 

perilaku yang dapat dikenali sebagai kekeliruan, ketidakmampuan, atau buta terhadap bukti. 

Ini merujuk kepada ketidakpekaan, tidak memiliki kesatuan utuh dari kemampuan yang ada. 

Dalam kebodohan manajemen akan mudah bagi orang lain melihat bagaimana 

melakukannya dengan benar. Kekonyolan, dengan kata lain, timbul dari hakikat 

kemanusiaan dari situasi. Perilaku konyol menghangatkan kita. Tampaknya tidak masuk 

akal, bahkan dicemoohkan. Hal ini bukanlah apa yang kita harapkan sebagai orang rasional 

untuk lakukan. Ini bertentangan terhadap cara berpikir konvensional dan biasanya hal 

tersebut membenturkan kita bukan dengan sebuah masalah, namun sebuah simalakama. 

Sekalipun yang terbaik dari kita, bakal tidak yakin dengan apa yang dilakukan. 

 Paradok dan kekonyolan membuat kita seimbang. Jika memang dilakukan, akan 

menghasilkan kerendahan hati, vitalitas, dan kreatif yang mencengangkan, yang membuat 

kehidupan adalah hidup yang begitu berharga. Namun hal tadi tidak dapat dikendalikan dan 

akan selalu mengalahkan usaha tersebut. 

 Saya tidak tenteram untuk melihat pengertian paradok memasuki literatur 

manajemen dalam suatu cara yang dapat dikelola. Saya menyangka kita seharusnya 

mengharapkan ini karena peniruan suatu citra dari kemahadayaan manajemen Amerika, 

yaitu suatu keyakinan bahwa tidak ada kejadian atau situasi yang terlalu pelik atau tidak 

dapat diperkirakan untuk dibawa dalam pengawasan kendali manajemen.   

 Namun seperti yang ditulis Charles Handy dalam bukunya The Age of Paradok:

“Paradok hanya dapat dikelola dalam pengertian menanggulanginya, yaitu apa yang 

manajemen selalu artikan hingga pengertiannya terambil menjadi perencanaan dan 

pengendalian.” Kemudian, paradok bukan sekedar faktor lain dari organisasi yang dibawa ke 

dalam ruang kerja dari teknologi manajemen. Mungkin juga akan salah pengertian, 

sekalipun sarannya adalah bahwa hal tersebut dapat ditanggulangi dengan banyak cara 

yang sistematis dan rasional. Hal tersebut mungkin tidaklah akan pernah pas dan oleh 

karenanya,  anda tidak akan pernah bimbang melihat dalam halaman- halaman berikutnya 

kata “manajemen kekonyolan”, yang adalah dengan sendirinya sebuah kekonyolan. 

Pencarian Paradok 

Pertentangan pandangan saya dalam hal hubungan antar manusia dan ketertarikan 

saya dalam pemikiran paradok telah ada sekian lama. Saya tidak yakin kapan dan di mana 

hal itu dimulai. Saya tentu beruntung dengan bekerja secara dekat bersama mendiang dan 

psikolog ternama Carl Rogers. Sebagai siswa, asisten peneliti, dan sahabat karibnya di 

Universitas Chicago dan  kebetulan pula sebagai presiden dari Institute Western Behavioral 

Science di mana beliau melakukan beberapa pekerjaan terpentingnya. Bertahun- tahun 



Haery Sihombing (HHIP)                                                                                                 Pendahuluan -5 

 Pendahuluan

saya perhatikan beliau mengambil tempat yang jelas- jelas kontras terhadap pemikiran 

mainstream sekarang ini, mempertahankannya dengan begitu baik, dan secara kebetulan 

melihatnya tergabung begitu menyeluruh ke dalam mainstream yang kebanyakan orang 

dewasa ini bahkan tidak tahu dari mana ide- ide tersebut berasal. Beliau dikenal sebagai 

psikolog Amerika paling berpengaruh, dan tentunya dia menghasilkan sebuah contoh dari 

bagaimana seharusnya berpikir untuk diri sendiri yaitu dengan mempertanyakan 

kebijaksanaan konvensional. 

 Hubungan persahabatan yang cukup panjang secara khusus dengan seorang 

psikolog sosial yang kreatif: Alex Bavelas, yang menjadi kontributor terhadap pemahaman 

kita mengenai organisasi sesungguhnya, merupakan jalan pencarian saya dari paradok. 

Pada saat itu, saya sebagai anggota junior dari fakultas Harvard Business School (beliau 

kemudian menjadi Professor di MIT). Manakala saya pertama kali berhadapan dengannya , 

langsung dan merasakan kemampuannya yang begitu luar biasa untuk menyerap ide- 

idenya yang begitu segar yang seringkali berputar naik turun, menerangi paradok. 

 Beberapa pengaruh lainnya, yakni dari pengalaman saya dahulu ketika bekerja di 

universitas, lembaga penelitian, dan sebagai anggota angkatan laut, belajar kepemimpinan 

dan perilaku organisasi. Saya berkonsultasi dengan perusahaan- perusahaan, badan- 

badan pemerintahan, dan organisasi nirlaba. Namun mungkin peranan yang paling penting 

terhadap pemikiran saya adalah karena saya memimpin organisasi selama lebih dari 30 

tahun. Menjadi seorang psikolog dan CEO telah memberikan saya sebuah penghargaan 

khusus tentang paradok dan kekonyolan dari organisasi, dan bagaimana hal tersebut 

tidaklah begitu sesuai dengan cara yang telah diajarkan kepada kita. 

  Secara jujur, judul buku ini adalah: Apa yang Saya Cita- Citakan yang Telah Saya 

Ketahui 40 Puluh Tahun Lalu. Ini adalah buku ide- ide, pengamatan, dan belajar mendengar. 

Bukan sebuah buku teknik manajemen. Mula- mula saya kumpulkan untuk menyelidiki 

alamiah pemikiran paradok, kemudian menguji paradok- paradok khusus yang semua kita 

hadapi dalam hubungan antar manusia dan organisasi. Sejalan dengan itu, saya akan 

katakan perhatian terhadap mutu- mutu dari kepemimpinan efektif yang seringkali terasa 

asing.

 Bab- bab dalam buku ini tidak perlu dibaca secara berurut, namun dapat dibaca 

menurut apa saja yang diinginkan pembaca. Inilah harapan saya. Sehingga hal tersebut 

akan segera akrab dengan pengalaman pembaca dan juga berlaku sedemikian yang akan 

mengarahkan kepada pengembangan cara yang lebih masuk akal dari penilaian situasi, 

sebuah pendekatan menyeluruh terhadap pengelolaan diri seseorang dan lainnya, sebuah 

gaya kepemimpinan yang memiliki kemampuan dan asli, serta sebuah peningkatan 

kemampuan yang berkontribusi terhadap suksesnya organisasi pada level kerja manajerial. 
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 Saya tahu, pada mulanya,  lewat bincang- bincang dengan ratusan manajer bahwa 

ide- ide di dalam buku ini dapat mengganggu. Namun saya juga tahu bahwa setelah 

manajer- manajer memiliki keterbukaan yang cukup terhadap hal tersebut, maka 

dimungkinkan hal tadi tidak hanya memikat namun juga membuatnya nyaman. Pokoknya, 

kecantikan dari pemikiran paradok dalam manajemen adalah ketidakterbatasan waktunya  

Banyak ide muncul dan pergi dengan mengucilkan kebiasaan dalam literatur manajemen 

dan program – program pelatihan eksekutif, namun paradok dan kekonyolan akan tetap 

bersama kita sepanjang kumpulan manusia dalam organisasi. 



Haery Sihombing (HHIP)                                                                                                                     I-1 

I. Satu Cara Berpikir yang Berbeda

I

KEBALIKANNYA SUATU  KEBENARAN  

ADALAH JUGA BENAR 

Pencapaian terbesar kita dalam ilmu pengetahuan, hukum, pemerintahan dan dalam 

setiap pencapaian intelektual adalah tergantung pada pengembangan kita sebagai pemikir- 

pemikir rasional dan logika 

Namun bentuk pemikiran tersebut juga membatasi kita. Tanpa benar- benar 

mengetahuinya, maka kita menjadi mahluk ciptaan linear, logika kategorial. Sesuatu adalah 

baik atau buruk, benar atau salah, namun bukan keduanya. Kita telah diajarkan bahwa 

sesuatu tidak dapat seperti apa adanya, demikian pula kebalikannya. Kedengarannya hal 

tersebut bijaksana saat dibenturkan dengan sebuah konflik yang mengatakan ,” Baiklah, ya 

atau tidak.” atau, “Keduanya.” Kita telah mendengarkan pernyataan- pernyataan yang 

mengakui keberadaan kebalikannya, misalnya: Kurang atau Lebih, Hidup adalah Mati. Benci 

adalah Cinta. Sekalipun tampaknya tidak masuk akal, namun tidak ada dua hal yang benar- 

benar sepadan seperti kebalikannya. 

Berangkat ke Kedua Arah 

Apa nilai praktis yang kita dapatkan dari kalimat tersebut? Pada  tingkatan umum, 

ambilah sebuah contoh, yaitu misalnya pengembangan proses pendinginan makanan. Hal 

tersebut menimbulkan sejumlah perkiraan terhadap pertumbuhan pasar cepat saji, perkiraan 

yang tentunya kemudian benar- benar terjadi. Namun demikian, apa yang tidak diperkirakan 

sebelumnya, yaitu adalah popularitas dari buku- buku masakan yang menekankan pada 

kesegaran bumbu makanan, produk- produk  yang tumbuh secara organis, dan semua yang 

perlu dipersiapkan, serta satu penghargaan baru terhadap juru masak. Pemrosesan 

makanan beku membuat kemungkinan pengembangan makanan cepat saji, dan juga 

pengembangan kebalikannya. 

 Kita telah melihat keberadaan dari bentuk kebalikan dalam manajemen dengan 

memperkenalkan rancangan pendekatan kepesertaan untuk mendemokrasikan tempat 

kerja. Pendekatan ini kerap kali meningkatkan keikutsertaan pekerja.  Namun, adalah benar 

juga terjadi bahwa hirarki dan otoritas tetap sangat banyak pada tempat tersebut. Mungkin 

lebih kuat daripada sebelumnya. Hal ini disebabkan karena eksekutif- eksekutif yang 

memberikan sejumlah otoritas kepada tenaga kerjanya tidak kehilangan otoritasnya. 

Memberikan otoritas tidak sama seperti memberikan sepotong kue, yang hilang pada saat 

anda memberikannya. Ini lebih merupakan seperti apa yang terjadi saat anda memberikan 
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informasi kepada seseorang. Sekalipun dia mungkin mengetahuinya lebih banyak, namun 

apa yang anda ketahui tidak akan berkurang. 

Praktek Pengingkaran 

Kehadiran bentuk kebalikan lainnya, adalah: usaha untuk menjadi organisasi yang 

sehat, maka sebuah organisasi perlu berkomunikasi penuh dan akurat di antara anggota- 

anggotanya. Namun disamping itu juga, untuk menjadi organisasi yang sehat membutuhkan 

penyimpangan informasi dan pengingkaran. Jika kata- kata tersebut kedengarannya terlalu 

kasar, maka pikirkanlah bentuk- bentuk umum yang digunakan, seperti: diplomasi dan taktik. 

Yaitu bentuk komunikasi yang sedikit daripada komunikasi yang benar- benar terus terang. 

 Seperti halnya suatu pekerjaan dalam pengobatan atau dalam melakukan roman 

yang membutuhkan mistik, yakni tentang mendorong keyakinan seseorang dengan hal yang 

mungkin tidak begitu akurat, namun membuatnya merasa positif. Maka begitu jugalah 

menjalankan kepemimpinan dan manajemen. Sebagai contoh, memegang satu fungsi 

jabatan dalam manajemen menengah adalah untuk memberi pesan atau menyaring 

informasi. Keduanya mengarah ke atas dan ke bawah. “Penyimpangan Informasi” atau 

“Pengingkaran” yang demikian dikatakan untuk melayani 2 tujuan praktis. 

 Pertama, pekerja diarahkan untuk meyakini bahwa pemimpin mereka percaya diri, 

fair, dan mampu, serta memdayaupayakan apa yang diyakini dari kepemimpinannya. 

Kedua, karena pimpinan- pimpinan puncak mungkin akan kesulitan dengan mengetahui 

segala yang terjadi di organisasi. Maka mereka dilindungi dari suara- suara tentang 

masalah- masalah yang kecil dan kesalahan- kesalahan minor dari tenaga kerja. 

 Dalam hubungan manusia, beberapa bentuk pengingkaran adalah aturan, bukan 

perkecualian. Dalam banyak kasus, hal ini seharusnya tidak disamaratakan sebagai 

kebohongan. Karena pengertian tersebut gagal memperhitungkan kompleksitas komunikasi 

manusia dan banyak cara orang harus bertindak untuk menjaga hubungan pada sebuah 

keseimbangan. Menghargai keberadaan bentuk kebalikan membantu kita mengerti bahwa 

kejujuran dan pengingkaran berfungsi bersamaan dalam beberapa cara paradok. 

Impuls Terbalik 

Saya tahu, bahwa seorang eksekutif adalah sebuah contoh klasik dari seorang laki- 

laki yang menginginkan sukses, namun pada saat yang bersamaan tampaknya tidak 

menginginkan kegagalan. Segala yang diusungnya adalah kedua pesan tadi. Pada saat- 

saat yang penting dia secara antusias menyediakan diri untuk mengepalai sebuah proyek, 

dia mengerjakan dengan cara yang sedemikian, seperti: menekuknya -menolak 
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mendelegasikan, mengubek- ubek pekerjaan komite, gagal tepat waktu, dan berdalih pada 

keputusan- keputusan genting. 

Perilakunya yang demikian bukanlah sesuatu yang tidak biasa. Impuls- impuls 

terbalik terhadap kesuksesan dan kegagalan dapat ditemukan dalam setiap proyek, setiap 

tim kerja, bahkan setiap individu. Setiap pilihan manajemen, tawaran kerja, atau lamaran 

baru dapat meperlihatkan keduanya. Tampak atau tak tampak. Setiap kesepakatan adalah 

keduanya, baik atau buruk. Itulah mengapa kepemimpinan pada hakikatnya adalah 

manajemen simalakama, mengapa toleransi terhadap kesimpangsiuran -berpadu dengan 

kontradiksi- adalah hakikat untuk pemimpin- pemimpin dan mengapa penghargaan 

kehadiran dari bentuk kebalikan adalah begitu penting terhadap pengembangan dari sebuah 

perbedaan cara berpikir. 

Seperti Kesatuan 

Ada suatu kaitan lain terhadap suatu paradok yang saya selalu temukan menggoda -

bahwa bentuk kebalikan tidak hanya dapat hadir - namun bahkan dapat meningkatkan satu 

sama lainnya. Katakanlah kenyamanan dan sakit sebagai contohnya. Menggaruk yang gatal 

adalah keduanya. Tidak nyaman dan juga sakit. Dijamin, menggaruk terlalu lama dapat 

sangat menyakitkan, namun menyamankan bila tidak lama. Namun di situ, ada satu momen 

ketika keduanya terjadi. Keduanya adalah satu. Seperti kebenaran dan kesalahan, baik dan 

buruk. 
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TAK ADA SETAKJELAS SEPERTI NYATANYA

Penemuan yang terpenting, seni teragung, dan keputusan- keputusan manajemen 

terbaik berasal dari suatu cara pandang segar terhadap suatu anggapan umum atau apa 

yang orang tidak dapat melihatnya secara tepat dikarenakan hal tersebut benar- benar 

terlalu jelas. Saya katakan hal tersebut sebagai “Ketakjelasan yang Nyata”. 

Pertimbangkanlah contoh- contoh seperti berikut ini : 

 James Watt memulai revolusi industri dengan pengamatan sederhana dari tenaga uap 

yang lepas dari katel. Dengan hal tersebut, membawanya kepada suatu gagasan mesin 

uap. Padahal jutaan orang lain yang telah melihat fenomena rumahan tersebut, yang 

memungkinkan sumber baru dari tenaga uap tersebut tidak melihatnya. 

 Peneliti- peneliti telah lama mengamati bahwa cetakan penicilium menghambat 

pertumbuhan bacteria pada sebuah wadah agar- agar. Namun demikian, hal tersebut 

membutuhkan seorang yang bernama Alexander Flemming untuk menjelmakannya, di 

mana cetakan tadi juga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisma di dalam 

tubuh dan tentunya pengamatannya tersebut menggiring kepada pengembangan 

antibiotik. 

 Pada awalnya, di abad 19 dan beberapa tahun setelahnya, mobil dibuat secara individu 

dengan tim- tim dari pekerja terampil yang bertanggungjawab untuk konstruksi dari 

seluruh mesin otomotif. Hendry Ford memahami Ketakjelasan yang Nyata: bahwa jika 

pekerja ditugaskan hanya pada satu tugas dan melakukannya berulang- ulang, maka 

mobil dapat dibangun dengan cara yang lebih efisien. Inilah awal mulanya lini perakitan 

dari produksi masal dan jaman industri baru. 

Menuju ke Sumbernya 

 Pada awal tahun 1970-an, sebuah jaringan toko  meminta bantuan Institute Western 

Behavioral Science  untuk mengurangi perampokan toko. Kesemua toko- toko tersebut 

sebenarnya tidak terlalu sering dirampok, rata- rata hanya sekali setahun dengan satu jenis 

kerugian tertentu yang hanya beberapa ratus dolar. Namun, perusahaan tidak menginginkan 

pegawai- pegawainya menjadi khawatir, disamping itu perusahaan menginginkan 

penghindaran resiko yang beranjak kepada bentuk tindakan kekerasan. 

  Bertahun- tahun lembaga tersebut memperkerjakan pegawai ex-penyerang, 

termasuk beberapa bekas perampok bersenjata sebagai pembantu penelitian pada 
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beberapa proyek sains perilaku. Suatu hari, kenyataan tersebut terlihat: perampok- 

perampok tahu tentang perampokan, dan kami kembali kepada ex-penyerang sebagai 

sumber utama untuk studi kami. Mereka mengatakan kepada kami tentang mengapa dan 

bagaimana mereka menentukan untuk merampok sebuah toko dan apa yang beranjak 

dalam benak mereka selama perampokan. Mereka mewawancarai orang- orang lain yang 

mereka tahu bahwa orang- orang tersebut telah meninggalkan kegiatannya sebagai 

perampok toko- toko. Setelah mempelajari temuan kami, perusahaan merubah rancangan 

toko dan jumlah yang dijualnya, dan secara kebetulan hal tersebut mengurangi jumlah 

perampokan hingga 40%. Studi tersebut menjadi sebuah hal klasik dalam perihal masalah 

perampokan. 

 Dewasa ini, bank- bank dan perusahaan- perusahaan komputer menyewa para 

hackers untuk membantu mereka mengembangkan sistem keamanannya. Jelas nyata, 

bukan?

Mencari Kenyataan 

 Ketakjelasan yang nyata adalah sebuah faktor utama mengapa perkiraan terhadap 

kecenderungan- kecenderungan pada masa depan, khususnya sukar. Secara alamiah 

perkiraan- perkiraan tersebut benar- benar bersandar  pada pengetahuan dari kondisi 

sekarang, namun pada kenyataannya sekarang ini takterlihat keseluruhannya.  Sekalipun 

bagi orang- orang yang menghabiskan hidupnya untuk tertuju pada hal tersebut. 

 Pada tahun 1967, 2 orang futurist terhormat, Herman Kahn dan Anthony Wiener, 

menerbitkan sebuah buku berjudul The Year 2000. Ini merupakan buku yang menarik. Di 

dalam contohnya, mereka memperkirakan mengenai kemunculan Jepang sebagai kekuatan 

utama, kebangkitan kembali agama- agama, dan pertumbuhan sebuah industri olahraga. 

Namun didalamnya tidak disebutkan tentang apa saja yang berkenaan dengan energi, 

polusi, lingkungan, ekologi, hak- hak wanita serta semua isu- isu yang sekarang ini timbul 

dan menjadi bagian tertinggi yang tampak dalam pemberitaan publik pada tahun- tahun 

berikutnya, kecuali hanya tahun 2000 saja. Kenyataan tersebut terlihat, namun demikian 

pengertian pengamat- pengamatnya terabaikan. 

 Saya teringat satu hal mengenai ketakjelasan nyata yang secara dramatis terlihat 

bagi saya. Pada tahun 1966 - beberapa tahun sebelum pergerakan perempuan jelas- jelas 

muncul - di mana saya menjadi pembicara pada sebuah konfrensi yang dihadiri 2000 wanita 

dalam pertemuan di New York dengan tema “Qua Vadis Today’s Woman?”. Saya mencatat 

bahwa  kesemua pembicara yang berbaris di depan adalah pria, yakni: antropolog Ashley 

Montagu, ekonom Eli Ginsberg, dan editor jurnalis John Mack Canter. Hal ini terjadi kepada 

saya,  lalu mungkin tak terbayangkan bila situasi tersebut dibalik - 2000 laki- laki bertemu 
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dalam tema “Quo Vadis Today’s Man?” untuk mendengarkan 4 orang wanita. Tidak peduli 

seberapa terhormat mereka untuk mengatakan bahwa ke mana mereka harus bergerak. 

Contoh langsung sikap- sikap yang berlaku pada wanita, membuka mata saya. Apa yang 

saya dan lainnya telah terbutakan pada momen tersebut. Jelas- jelas menyakitkan ! 

   Penemuan suatu kejelasan adalah selalu sebuah tantangan. Para analis yang 

mempelajari strategi-strategi penghindaran terhadap penggunaan militer selama perang 

dingin membangun sebuah skenario didasarkan pada harapan- harapan: bahwa musuh 

akan tanggap secara rasional. Akhirnya, seseorang mencatat apa yang telah nyata: (1) 

bahwa sekalipun sistem senjata ringan menjadi sebuah kekuatan yang berdayaguna untuk 

satu pihak jika pihak lainnya berpikir hal tersebut, maka akan digunakan. (2) bahwa lebih tak 

masuk akal, impulsif, dan pimpinan yang mencla- mencle lebih menyukai sistem 

persenjataaan- persenjataan ringan, namun juga lebih kepada untuk menggunakannya.; dan 

(3) ukuran gudang persenjataan yang lebih besar, maka akan lebih kepada analisis rasional 

untuk mengaturnya dalam penggunaaan, dan oleh karenanya akan berkurang kekuatan 

yang dimilikinya. 

Sebuah Jasa Bernilai 

 Anda mungkin telah mendengar cerita tentang saran seorang bocah terhadap pihak 

berwenang yang tidak dapat mengeluarkan sebuah truk yang kelebihan ukuran muatan, 

yang terjepit pada sebuah jembatan rendah. Kondektur mencari tahu keadaannya dan 

kemudian disarankan (dan jelas) yang masuk akal, bahwa mereka dapat merendahkan 

ketinggian truk dengan mengempeskan bannya. Seperti apa yang dibuktikan bocah kecil 

tadi, ketakjelasan yang nyata dapat dilihat oleh seseorang. Seringkali suatu jasa yang 

berharga menawarkan satu organisasi, namun membutuhkan pemikiran yang tidak 

tradisional. Keteguhan yang mendalam terhadap ideologi dan nilai- nilai budaya, lorong 

pandangan, perasaan selektif, penghormatan keputusan orang tua terhadap lainnya- hal- 

hal ini semuanya adalah musuh dalam usaha kita untuk melihat apa yang memang terjadi. 

Dan manakala 1 dari 2 reaksi: Kita akan menolak dan  mengabaikannya, atau lebih mungkin  

kita akan gampang saja katakan “Oh jelas!”   kami tentunya pikirkan semua yang  harus 

diketahui sejauh ini.  
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SEMAKIN PENTINGNYA SEBUAH HUBUNGAN 

SEMAKIN BERKURANGNYA KEBUTUHAN KEAHLIAN 

Amerika adalah satu negara yang terobsesi dengan teknologi. Kita telah mendapat 

keuntungan dari begitu banyaknya kesuksesan teknologi yang sekarang kita kehendaki,  

bahkan berhasrat menggunakan teknologi untuk setiap bidang kehidupan kita. Sekalipun 

terhadap suatu hal yang bersifat pribadi, seperti: percintaan, perkawinan, dan menjadi 

orangtua. Ketika saya menyebutkan tentang teknologi dalam bidang kehidupan tersebut, 

maka saya maksudkan bahwa dengan meningkatnya kita memperlakukan hubungan antar 

manusia adalah sesuai dengan keahlian dan teknik yang dibutuhkan. Hal demikian lumrah- 

lumrah saja, di mana  kita pada intinya harus menghargai pekerjaan dari seorang manajer 

yang pada hakikatnya menggabungkan teknik- teknik yang kita katakan “Keahlian 

Manajemen”, di mana kemudian ratusan juta dolar kita keluarkan setiap tahunnya untuk 

mengajarkan keahlian tersebut kepada manajer. 

    Tentu saja, keahlian sangat diperlukan dalam manajemen. Bertambahnya keahlian 

dalam perencanaan, organisasi, dan penjadwalan, tidak  diragukan lagi dapat meningkatkan 

kinerja  manajer. Ini berlaku ketika kita berusaha menggunakan keahlian tersebut terhadap 

bidang manajemen yang menantang, yaitu dari hubungan antar manusia di mana hal 

tersebut mengganjar kita. Khususnya, hal yang demikian memang terjadi ketika kita 

mencoba untuk menangani orang yang paling berarti bagi kita, rekan sejawat terdekat. 

Disini, keahlian- keahlian tidak membantu. 

Jawaban, tetapi Bukan Metode 

Mungkin saya dapat ilustrasikan paradok terbaik ini dengan menggambarkannya 

pada beberapa contoh dalam hubungan menjadi orangtua. Dalam sebuah pengertian 

menjadi orangtua adalah sebuah kasus istimewa dari  manajemen. 

Beberapa tahun yang lalu, dalam rangka mengumpulkan materi untuk sebuah buku, 

saya berbicara kepada beberapa orang tentang masa kecil mereka, yaitu tentang 

bagaimana cara mereka diasuh. Satu pertanyaan yang saya ajukan adalah: “Bila anda 

berpikir kembali kepada masa kecil anda dan hubungan anda dengan orangtua, dapatkah 

anda mengingat hal-hal yang spesifik atau kejadian di mana anda mendapatkan nilai dan di 

mana bagi anda menjadi bagian terpenting bagi pertumbuhan anda.” Mereka 

menanggapinya secara mempesona dan sering terheran- heran, namun sulit melihat 
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bagaimana mereka dapat membantu ibu atau ayah baru dalam mencari saran dalam 

mengasuh:

Orangtuaku berpura-pura bertengkar dengan baju basah. 

Ketika saya duduk dipangkuan ayah, dia berpura-pura memarahi saya karena    

rambut saya menggelikan dagunya 

Kami mencintainya, ketika ibu membuat kami percaya bahwa dirinya drakula dan 

menakut- nakuti kami 

Ayah saya, dengan jaket dan  dasinya, duduk dilantai bersama- sama saya dan 

memakan kentang panggang kotor yang saya masak di belakang halaman. 

Kami hampir mati tertawa ketika Papa terjatuh ke dalam jamban hingga sebatas 

keteiaknya saat bermain dengan kami.  

Ketika saya belajar menyetir, saya menubruk mobil yang sama hingga 3 kali tetapi 

ibu saya yang menanggung kesalahan itu. 

Kami benar- benar menyukainya ketika orangtua kami berjalan seperti monster 

bodoh di supermarket. 

Gambaran terpenting dari pengumpulan- pengumpulan kembali ini adalah bahwa 

mereka tidak mewakili apapun yang dapat dikenali sebagai sebuah teknik dan keahlian 

sebagai orangtua. Tidak pernah dari semua wawancara dengan saya tersebut, orang-orang 

pernah menyebutkan satu episode yang mungkin diturunkan dari sebuah manual pelatihan 

orang tua. Kebanyakan, mereka melakukannya dengan  tidak sengaja, seperti sesuatu yang 

mereka pikirkan yang terbaik untuk perkembangan anak-anaknya daripada mereka 

mengingat tindakan- tindakan  spontanitas. Sekalipun bersifat secara kebetulan,  terkadang 

melewati batas aturan. Kejadian- kejadian ini sangat bermakna karena mereka berbeda 

dengan apa yang duhulu saat anak-anak dapatkan dari orangtua. Kita harus 

mengkonstruksikan teori mengenai perilaku orangtua dari respon- respon tersebut, tetapi 

kita tidak dapat menggunakannya untuk mengembangkan teknik atau saran yang spesifik: 

“Bagaimana”. 

Saya Harus Bertanya 

Tapi bagaimana tentang manajemen? Saya menyadari, tentu saja hubungan antara 

atasan dan bawahan adalah sukar dipersamakan seperti hubungan orangtua-anak. Tapi 

bagaimana apabila saya meminta orang untuk mengingat kejadian spesifik dengan atasan 

mereka? Apakah mereka merespon dengan cara yang sama? Baiklah, saya harus mulai 

untuk bertanya kepada siapapun yang saya temui dengan pertanyaan yang sama. Anda 

dapat menebak jawaban yang saya dapatkan. 
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Ketika saya sedang dalam pengajaran, atasan saya melakukan sesuatu yang tidak 

biasa. Dia berhenti memperolok- olok saya seperti anak- anak mengenai cat yang 

jatuh menempel dirambut saya yang saya tidak ketahui. 

Suatu ketika, saat saya minum bersama manajer di restoran di mana saya bekerja, 

ia berkata satu alasan kenapa ia mempekerjakan saya adalah untuk membuat 

seseorang kesal, tetapi saya membalikkan semua itu untuk menjadi salah satu 

pelayan terbaik yang pernah mereka miliki. 

Saya masih belajar untuk menjadi seorang paramedis, namun saya merasa jauh 

lebih baik ketika supervisor saya jujur mengakui bahwa sekalipun setelah 30 tahun 

dia bekerja, dia masih terlihat takut sesekali waktu.

Sebagai anggota junior fakultas, saya memiliki satu kesulitan jalinan hubungan 

dengan Dekan dari sekolah kami hingga suatu hari saat dia secara emosional 

menjadi capai dan mengatakan bagaimana saya telah menyurutkan karirnya. 

Setelah itu saya mendapatkan satu pengertian baru tentang dia dan satu sikap lebih 

kooperatif. 

Saya dan atasan saya dicirikan oleh manajemen karena kami melamar pekerjaan 

bersama- sama pada perusahaan lain. Pada akhirnya, kita tidak meninggalkannya, 

tapi pengalaman tersebut membuat suatu ikatan baru di antara kami. 

Tidak satupun yang dilakukan responden- responden saya menyebutkan satu 

episode yang dapat dipelajari dalam satu program pelatihan keahlian manajemen. 

Kenyataannya, kebanyakan mengulangi perilaku yang cukup sulit dipikirkan sebagai sebuah 

teknik manajemen yang sahih (sebagai contoh: mengejek, kehilangan kontrol emosi, 

mencari pekerjaan bersama karyawan). Mereka cenderung menjadi berkeadaan/ bersituasi 

bahwa bos-bosnya tidak akan mengingat- ingat dan mungkin berpikir hal itu tidaklah 

signifikan, seringkali mengungkapkan sisi kemanusiaan mereka. Dalam insiden tersebut , 

para atasan mungkin lebih memperlihatkan spontanitasnya, keaslian dirinya, perhatiannya,  

tetapi bukan keahliannya. 

Sebuah Dunia Berbahaya yang Dihindari 

Dalam menjadi orangtua dan manajemen, tidaklah begitu banyak apa yang kita 

lakukan seperti apa yang kita perhitungkan. Apa yang orangtua lakukan biasanya membuat 

sedikit perbedaan dalam hal yang terpenting sebagai hasil keluarannya, baik apakah anak 

mereka tumbuh menjadi bahagia atau tidak, sukses atau tidak, baik atau jahat. Tidak ada 

pertanyaan yang orangtua dapat dan seharusnya untuk melakukan hal- hal yang berfaedah 

bagi anak- anak mereka. Namun adalah apa yang mereka memang akan lakukan; sebagai 
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contoh, apakah mereka peka dan perhatian atau dingin dan tak pilih kasih. Kebanyakan 

anak-anak akan meniru karakter- karakter  orangtua mereka, baik apakah orangtua mereka 

menginginkannya atau tidak. 

Dinamika yang sama terjadi di manajemen dan kepemimpinan. Orang-orang belajar 

dan merespon terhadap siapa diri kita. Saat anda berhenti memikirkan tentang hal tersebut, 

mungkin itulah yang sudah seharusnya. Suatu dunia yang menakutkan jadinya, jika kita 

pada kenyataannya memiliki suatu keahlian untuk membawa sesuatu yang berlainan 

daripada siapa kita  yang sebenarnya. 
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SEKALI ANDA MENEMUKAN SATU  

TEKNIK  MANAJEMEN YANG BERHASIL, BERIKAN

Tiap- tiap teknik baru hubungan antar manusia selalu memberikan harapan untuk 

membuat seorang pemimpin menjadi lebih efektif. Manajer-manajer yang diajarkan untuk 

mendengar dengan tidak melakukan penilaian atau memberikan hadiah terhadap perilaku 

tertentu terhadap yang lain mungkin pada mulanya merasa mereka telah menemukan 

jawabannya. Pada akhirnya, hal tersebut berhasil! Tetapi perasaan itu jarang berakhir. Dari 

waktu ke waktu, mereka biasanya menemukan bahwa teknik- teknik temuan baru mereka  

sebenarnya berlaku untuk menghindari hubungan antar manusia menjadi lebih dekat- 

kebalikan dengan yang mereka inginkan. 

Alasan yang paling jelas adalah bahwa banyak teknik akan kehilangan kekuatannya 

saat teknik tadi menjadi bukti bahwa kekuatan itu adalah sebuah teknik. “Jangan dengarkan 

saya dengan cara tersebut.” “Jangan perlakukan saya seakan- akan anda adalah seorang 

ahli jiwa.” “ Saya melihat apa yang sedang anda lakukan.” “Apakah sekarang anda akan 

memberikan saya hadiah?” 

Seperti yang kita lihat pada contoh di bab- bab sebelumnya mengenai menjadi 

orangtua dalam berkeluarga dan manajemen, kebanyakan teknik- tekniknya mengambil 

kekuatan dari suatu konteks yang mereka pakai, yaitu kontras dengan cara- cara yang 

biasanya dilakukan. Kalau seorang manajer kurang peduli terhadap seorang karyawannya 

dan kemudian mulai melakukannya, maka efeknya begitu dramatis. Namun jika manajer 

secara tetap memberikan perhatian, maka suatu perhatian kehilangan kekuatannya karena 

tidak kontras dengan kebalikannya. 

Teknik-teknik secara sadar dipergunakan untuk mengkomunikasikan satu keadaan 

dari perasaan yang mungkin tidak dilakukan dengan perasaan terdalam dan perasaan yang 

bertentangan, yang secara tidak sadar disalurkan pada saat bersamaan. Hasil campuran 

pesan tersebut membinggungkan dan mengganggu si penerima. Tidaklah efektif dalam 

mencoba mengirimkan pesan- pesan yang mengkomunikasikan keakraban, rasa sayang,  

atau maksud kepentingan, saat perasaan kebalikannya lebih dekat terhadap suatu 

kebenaran.

Satu Pengikisan Penghargaan 

Beberapa manajer tampaknya menghabiskan hidup mereka dalam berusaha untuk 

menemukan teknik yang dapat menghasilkan perilaku yang diinginkan pada pekerja- pekerja 
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tanpa pekerja- pekerja tersebut menyadarinya. Hal Ini merupakan suatu pendekatan yang 

beresiko tinggi, yang akan berujung kepada manajer kehilangan penghargaan dan 

keyakinan dirinya terhadap karyawannya. 

Akan saya jelaskan, anggaplah saja saya mempunyai pengetahuan tentang teknik 

tertentu, tetapi karyawan- karyawan saya awam dengan pengetahuan tersebut. Gairah saya 

terhadap mereka tentunya akan terkikis jika saya berhasil menggunakan pengetahuan 

tersebut untuk merubah perilaku mereka dalam banyak cara. Bagi mereka akan terbodohi, 

tetapi saya tidak dapat membantunya, namun sebagai sebuah hasil, saya kehilangan 

hormat terhadap mereka. 

Situasinya akan lebih parah, seperti biasanya dalam suatu kasus, jika saya pikir: 

saya seharusnya bisa menangani orang- orang ini, namun ternyata tidak. Carl Roger 

mungkin orang yang pertama kali menterjemahkan masalah ini. Dia tahu kapan ahli jiwa 

berpikir dapat menangani seorang klien. Untuk lebih efektif, ahli jiwa harus menghargai klien 

dan terbuka terhadap apa saja yang mungkin terjadi. 

Hal ini sama benarnya dalam manajemen. Ini adalah suatu kemampuan untuk 

menyesuaikan setiap situasi yang digunakan, bukan dengan suatu sumber tenaga dari 

teknik- teknik, namun dengan keterbukaan yang membolehkan satu respon yang benar- 

benar apa adanya. Manajer- manajer yang terbaik lebih dari sekedar teknik. Sebagai 

professional, dengan memiliki teknik- teknik yang diperlukan di dalam pengembangan, 

mereka benar- benar berhasil dengan meninggalkan teknik disampingnya. 

Merasa Menemukan 

Salah satu ide yang paling bermanfaat untuk diingat adalah apa yang kita mungkin 

katakan ‘suatu aturan timbal-balik’ terhadap perilaku manusia, yang dari waktu ke waktu, 

orang berada untuk saling berbagi, sikap yang sama terhadap satu sama lainnya. Yakni, bila 

saya memiliki satu pendapat yang merendahkan anda, maka kemudian saat anda mungkin 

pada satu waktu berpendapat meninggikan saya, ini bukan berarti bahwa pendapat tinggi 

anda tersebut akan tetap bertahan. Pada suatu saat,  anda dapat merasakan tentang saya 

seperti cara apa yang saya rasakan tentang anda. 

Hal demikian merupakan suatu jerat lain dari suatu teknologi dari hubungan antar 

manusia. Kita percaya bahwa kita bisa mendapatkan teknik- teknik yang akan 

menyembunyikan perasaan- perasaan kita yang sebenarnya terhadap orang- orang lain dan 

memungkinkan kita membawa suatu citra diri yang membuat mereka akan menghormatinya, 

meskipun kita tidak menghormati mereka. Sebagai contohnya, kita berpikir dengan 

mempelajari suatu teknik berkomunikasi, kita dapat memperoleh keuntungan kendali 

terhadap apa yang kita komunikasikan. Saya khawatir, kesemuanya ini merupakan sesuatu 
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yang tidaklah semudah terhadap penerimaan diri sendiri. Pokoknya, orang menemukan 

siapa kita sebenarnya dan kemudian menghargai kita seperti kita menghargai mereka. Jika 

kita menghormati rekan- rekan kerja dan pegawai- pegawai kita seperti apa adanya, maka 

perasaan tersebut akan dikomunikasikan tanpa suatu keinginan dari maksud terselubung  

dan teknik, dan merekapun sebaliknya. 
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MANAJER YANG EFEKTIF  

TIDAK BERADA DALAM PENGENDALIAN 

Jika di dalam semua kehidupan, paradoks adalah suatu peraturan dan bukan suatu 

pengecualian seperti yang saya percayai, maka pandangan populer terhadap manajemen 

sebagai satu hal yang hakikatnya dari keuntungan dan penggunaan pengendalian adalah 

keinginan yang buruk terhadap perbaikan. Manajemen yang didasarkan pada teknik-teknik 

pengendalian dan manipulasi tidak dapat berhasil dalam masalah yang tidak jelas atau 

sumir-konyol. Artinya,  bahwa manajer tersebut kalah. 

Hanya mereka- mereka yang tetap bergantung dalam pengendalian adalah kalah.  

Dalam pengalaman saya, pemimpin-pemimpin dan manajer-manajer efektif tidak 

menganggap  pengendalian sebagai perhatian utama. Sebaliknya, mereka mendekati 

masalah- masalah terkadang sebagai pelajar atau pengajar atau keduanya. Mereka balikkan 

kebingungan ke dalam pengertian. Mereka melihat gambaran yang lebih besar. Mereka 

percaya suatu kebijaksanaan dari kelompok. Kekuatan mereka tidak hanya dalam 

pengendalian saja, namun dalam mutu yang lain, seperti: hasrat, sensitifitas, keuletan, 

kesabaran, keberanian, ketegasan, antusias, dan harapan. 

Suatu Persyaratan yang Lemah 

Konyolnya, kita di dalam hubungan antar manusia yang terpenting -seperti dalam 

pernikahan, memiliki anak, pendidikan, dan kepemimpinan - adalah melakukannya paling 

baik pada saat sesekali kita kehilangan kendali dan dalam satu peningkatan kelemahan diri, 

yakni saat- saat kita tidak tahu harus berbuat apa. 

Untuk menerangkannya, maka perbolehkan saya menjelaskan bahwa saya tidak 

membicarakan tentang kelanjutan dari beberapa kondisi terhadap manajemen yang pasif 

atau tangan besi, dan bukan pula saya mengusulkan manajer seharusnya gagal untuk 

bertindak, untuk melatih atasan mereka atau untuk mengikuti penilaian baik mereka. Namun 

orang perlu tahu bahwa mereka berhubungan dengan seorang yang tulus, bukan  

seseorang yang mengelola mereka. Sekali lagi, ini harus dilakukan dengan suatu 

ketidakpantasan teknik. 

Pikirkan mengenai perbedaan antara hasrat dengan romantika. Teknik dibutuhkan 

bagi seorang mantan, tapi tidak berlaku untuk yang terakhir. Menjadi lemah, kehilangan 

pengendalian, diterpa dengan pengalaman pahit pada perpisahan, teriris dengan 

menghadapi perasaan cemburu, bangkit terhadap kegembiraan, berteguh dengan 
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kejanggalan- kesemuanya ini membuat romantika. Jika anda tahu bagaimana untuk memiliki 

suatu romantika, hal tersebut bukanlah romantika namun suatu hasrat. Tidak tahu 

bagaimana  melakukannya, membuat hal tersebut adalah suatu romantika. 

Manajer mengira bahwa orang yang bekerja dengannya menginginkan mereka untuk 

menunjukkan konsistensi, ketegasan, dan pengendalian diri dan tentu saja mereka 

melakukannya. Tetapi terkadang, mereka juga ingin melakukan sebaliknya. Mereka 

menginginkan suatu kesempatan saat bersama- sama dengan kita ketika kita menjadi apa 

adanya, tanpa ada maksud tersembunyi atau berdalih atau pembelaan diri, saat kita 

dinyatakan sebagai insan manusia pada saat kita lemah. 

Hal ini nyata benar bukan sekedar dalam kepemimpinan, tetapi dalam setiap situasi 

kehidupan. Apa yang diinginkan istri- istri dari suami- suaminya, apa yang diinginkan anak-

anak dari orangtuanya, dan apa yang kita semua inginkan dari sesama. Ini adalah argumen 

dan konflik terbesar yang tanpa disadari terancang untuk menghasilkan sesuatu kepada kita 

untuk menyatakan bahwa orang lain memiliki suatu dampak pada kita. 

Salah Digunakankah Sebuah Ide? 

Orang- orang yang bertempat tinggal di luar negara Amerika Serikat agak bingung 

dengan perbedaan ide Amerika yang mengatur mengenai hubungan antar manusia yang 

pada dasarnya satu masalah dari penemuan teknik. Mereka ditakjubkan dan kadang-kadang 

terhibur oleh buku- buku psikologi, kolom- kolom nasehat, aturan manual pernikahan, kelas- 

kelas pelatihan orangtua dan video- video motivasi yang mendominasi budaya populer kita. 

Mereka berpikir kita telah menyalahgunakan ide dalam teknologi dan tidak menggunakan 

hal tersebut sebagaimana mestinya. 

Barangkali mereka benar. Kelihatannya tidaklah mustahil bagi manajer-manajer 

Amerika dan sebagian lainnya dari kita, menolak kecenderungan  untuk menerjemahkan 

pengertian menjadi teknik. Ketika kita mulai mengerti bagaimana sesuatu berlaku, kita 

berpikir dengan segera bahwa kita akan dapat melakukannya. Mungkin saja benar dalam 

dunia psikologi, namun hal tersebut jauh dari sebenarnya di dalam dunia hubungan antar 

manusia. 

Mengetahui bagaimana orang tumbuh, misalnya, bukan berarti  kita tahu bagaimana 

menumbuhkan mereka. Pakar- pakar dalam pengembangan anak tidak lebih baik dari 

siapapun yang membesarkan anak mereka sendiri. Selain itu, hal ini seharusnya menjadi 

bukti bagi siapapun yang tahu dengan psikologis atau psikiater yang mengetahui tentang 

hubungan antar manusia tidak selalu diartikan bahwa kita lebih baik dalam mengatur 

mereka. Tentunya, mengetahui tentang mereka mungkin menjadi suatu tantangan. 
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Dalam beberapa pengertian yang mendasar, kita tidak dapat belajar bagaimana 

untuk memiliki suatu hubungan, bagaimana membesarkan anak, bagaimana memimpin 

orang lain, bagaimana menjadi manusia, jika anda ingin. Mengapa? Karena untuk satu 

keadaan yang lebih luas tadi merupakan kondisi dari ketidaktahuan, kelemahan, dan 

keterkejutan hidup, dari ketidakmampuan mengelola atau mengendalikan  orang- orang 

yang kita kasihi: anak- anak kita atau rekan sejawat kita, yang membuat kita manusiawi. 

Sebuah Anugerah 

Dulu saya mencari tahu bagaimana untuk menangani anak saya, pekerja saya, 

murid saya, dan teman saya. Sekarang, hal tersebut merupakan satu pertanda besar bagi 

saya untuk menyadari yang saya tidak mampu, tidak juga yang saya yakini, atau orang 

lainpun tidak. Saya terutama tidak dapat menangani orang yang paling saya cintaii. Prospek 

dari satu pencapaian demikian sekarang mengagetkan saya, malahan saya berpikir hal 

tersebut sebagai suatu anugerah yang saya dan kita tidak akan belajar. 

Kebanyakan dari kita memiliki suatu ide bahwa sebagai manajer kita dapat 

menggunakan keterampilan kita untuk membentuk karyawan-karyawan kita seolah-olah kita 

membentuk tanah liat, mencetak mereka menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi hal tersebut 

bukanlah suatu cara yang memang berlaku, karena hal yang demikian lebih dari seolah- 

olah pekerja- pekerja kita tersebut adalah tonggak- tonggak tanah liat dimana kita terjatuh- 

meninggalkan suatu kesan, kesan tersebut membedakan kita, namun ini mungkin bukan 

menjadi kesan yang kita ingin tinggalkan.  
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KEBANYAKAN  MASALAH YANG DIMILIKI ORANG  

ADALAH BUKAN MASALAH

Satu pelajaran yang paling berharga dari sekian pelajaran berharga yang saya 

pelajari adalah dari filsuf Abraham Kaplan, yaitu membedakan suatu masalah dan kepelikan. 

Masalah- masalah dapat dituntaskan, sedangkan kepelikan- kepelikan hanya dapat 

ditanggulangi dengan cara menyikapinya.  Kebanyakan masalah- masalah hidup, terutama 

yang paling mendalam dan terpenting, seperti perkawinan dan membesarkan anak 

merupakan komplikasi atau dilema yang tak dapat terlepaskan. Yaitu kepelikan di mana 

tidak ada pilihan yang paling baik atau terbaik daripada lainnya. Saya benar- benar yakin, 

bahwa hal ini berlaku pula  dalam manajemen. 

Bukan Suatu Masalah yang Mudah 
Sebuah  masalah tercipta karena sesuatu yang salah yang disebabkan oleh 

kekeliruan, cacat, penyakit, atau pengalaman buruk. Ketika kita menemukan suatu kasus, 

kita dapat memperbaikinya. Bagaimanapun, sebuah kepelikan adalah  paradoks seperti apa 

yang tampak, yang lebih disebabkan oleh karena kondisi kita yang menghagainya terlalu 

tinggi. Itulah mengapa kita hanya dapat menyikapinya.  

Contohnya seperti kejahatan, kita pikir kejahatan sebagai sebuah masalah dan 

selalu mencari akar penyebabnya. Seperti pengalaman masa kanak- kanak yang mungkin 

saja menghasilkan suatu pikiran kriminal. Kita lebih melihatnya  sebagai sebuah persoalan 

sederhana dari sebab dan akibat, sehingga kita coba membuktikannya bahwa kejahatan 

berasal dari sumber- sumber seperti pornografi atau tayangan kekerasan di televisi. 

Namun demikian, konyolnya, kejahatan yang ada pada umumnya karena aspek- 

aspek di masyarakat yang tidak berpikir menyerah- kekayaan, urbanisasi, mobilitas, 

kebebasan, materialisme, kebebasan pribadi, dan kemajuan. Tidak diragukan, penyakit- 

penyakit sosial seperti pengangguran dan kemiskinan berperan di dalamnya, namun ada 

banyak masyarakat miskin yang lebih besar daripada kita yang secara kasat mata tidak ada 

kejahatan. Di Amerika, separadok kedengarannya, kejahatan dipersamakan dengan 

pembangunan yang kita pikir sebagai kemajuan dan hal tersebut bahkan berasal dari usaha- 

usaha untuk mengendalikannya. Contohnya, penjara- penjara cenderung memperkeras dan 

melatih para pelaku kriminal sehingga mereka menjadi orang yang berbuat lebih serius lagi 

dalam melakukan penyerangan saat mereka meninggalkan tempat tersebut. Sebuah 

kepelikan seringkali membuatnya semakin parah ketika kita memperlakukannya sebagai 

sebuah masalah. 
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Satu Kerangka yang  Lebih Besar 

Kebanyakan orang- orang,  terutama yang berada pada satu level yang lebih rendah 

dari organisasi, berpikir bahwa dirinyalah sebagai pemecah masalah dan yang 

membesarkan organisasi tersebut. Mereka membentuk satu situasi, memilah- milahnya 

menjadi bagian- bagian tertentu dan kemudian menempatkan tiap- tiap bagian tadi pada 

saat bersamaan. Ketika mereka naik jenjang dan menjadi eksekutif, mereka semakin 

berhadapan dengan kepelikan- kepelikan, bukan masalah- masalah. Eksekutif- eksekutif 

terbaik segera menemukan bahwa berpikir analisis secara murni tidaklah cukup. 

Kepelikan- kepelikan memerlukan pemikiran interpretasi. Berhadapan dengan 

sebuah kepelikan membutuhkan suatu kemampuan untuk meletakkan satu kerangka yang 

lebih besar atas sebuah situasi, memahaminya dalam banyak konteks, menghargainya lebih 

dalam, serta seringkali penyebab- penyebab paradoks dan akibat- akibatnya. Kepelikan- 

kepelikan tidak dapat ditangani secara mudah. 
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TEKNOLOGI MENCIPTAKAN SUATU KEBALIKAN DARI  

TUJUAN YANG DIMAKSUD

 Pengenalan mesin cuci untuk rumahan menjajikan suatu cara mengakhiri keadaan 

menyedihkan rumahtangga, yang secara rutin menghabiskan sebagian waktunya untuk 

mencuci pakaian. Namun demikian, hal ini juga memberikan peningkatan pemikiran untuk 

menggunakan pakaian bersih setiap harinya.  Standar baru yang dihasilkan terhadap 

kebersihan menciptakan suatu kebutuhan untuk mencuci pakaian sesering mungkin dan 

jumlah aktual waktu yang digunakan untuk pekerjaan tersebut tetap saja sama. Sama pula 

halnya dengan komputer untuk membuat pekerjaan kantoran bebas kertas, yang ternyata 

meningkatkan penggunaan jumlah kertas.  

 Teknologi membantu kita dengan berbagai cara yang tak terbilang banyaknya, 

namun ternyata selalu berbalik. Pengertian tadi terhadap fenomena ini dalam bidang 

pengobatan adalah pengobatan yang berhubungan dengan obat dan pengobatan 

(iatrogonic)  yang berarti ‘dimasukkan ke dalam tubuh’. Contohnya adalah komplikasi dari 

operasi, efek samping dari obat- obatan, dan infeksi. Lebih dari ribuan penyakit berbeda 

tidak akan ada jikalau tidak dilakukan pengobatan dan  didirikannya rumah sakit. Sebagian 

waktu pegawai- pegawai beberapa rumahsakit dihabiskan untuk  merawat penyakit yang 

berhubungan dengan obat dan pengobatan (iatrogenic).

Sebuah  Imbas Balik yang Tidak Diharapkan 

Suatu imbas balik masalah teknologi adalah terobosan ilmu pengetahuan. Bidang 

ekologi adalah sebuah contoh dari usaha yang berhasil terhadap campur tangan dalam 

kegiatan- kegiatan alam yang dilakukan oleh banyak spesies, biasanya homo sapiens 

(manusia)  menghasilkan kerusakan- kerusakan yang tidak diharapkan terhadap  spesies itu 

juga sehingga mengurangi keberhasilan alami. 

 Sebagai contoh, di Pakistan  penggunaan teknologi pengairan dan kesuburan tanah 

yang tidak dilakukan secukupnya telah menimbulkan dampak yang lebih jauh terhadap 

tanah yang tidak terolah daripada saat diolah dengan cara lama. Di rumah, kita dapat lihat 

bahwa pendingin udara menghasilkan polusi udara. Pelebaran jalan meningkatkan 

kemacetan , tidak hanya di jalan tol namun juga di kota besar atau kota- kota yang saling 

berhubungan. Pestisida dan pengawet membahayakan kesehatan kita. 

 Dengan setiap penggunaan teknologi, suatu dampak balik terbangun sebagai apa 

yang merupakan kebalikan dari yang kita maksud. Bahayanya jelas, bahwa kita menjadi 



Haery Sihombing (HHIP)                                                                                                                  II-14 

II. Teknologi Hubungan Antara Manusia 

begitu mencintai penggunaan teknologi yang membuat kita lupa dampak yang 

dihasilkannya, sehingga proses keranjingan terhadap yang demikian menjadikan kita 

melupakan pandangan dari produk.        

 Dalam dunia desain, komputer secara maya mengambil-alih pergantian seni dan 

kerajinan yang dikerjakan oleh perancang profesional. Berbagai macam perangkat lunak 

(software) grafik tersedia. Kebanyakan operator- operator komputer berpengalaman dapat 

menciptakan desain yang cukup sama terhadap rancangan yang didesain oleh seorang 

profesional, di mana perbedaannya tidaklah menjadi suatu masalah besar bagi orang yang 

matanya  tidak terlatih. 

 Namun kita harus bertanya, apakah dengan demikian ada satu rasa humor, 

keagungan, dan kreatifitas yang hilang hanya karena perancang berbakat saja yang dapat 

memberikan hal tersebut? Apakah kita membayar sebuah harga yang begitu tinggi terhadap 

penyebaran teknologi tersebut, manakala teknologi tadi meningkatkan kemampuan suatu 

desain pada lebih banyak orang, yang pada kenyataannya mengurangi suatu kesempatan 

terhadap perancang- perancang kreatif dalam mempergunakan keahliannya? Apakah 

mungkin usaha untuk meningkatkan kemampuan desain akan berdampak balik terhadap 

pengurangan mutu dari desain? 

Pertanyaan Sulit 

Makin banyak kita hadapi teknologi yang “wah !”, makin sering pula kita harus ajukan 

pertanyaan yang demikian, seperti : Apakah penggunaaan teknologi gambar magnetik 

resonansi dalam diagnostik kesehatan dan prosedur perawatan telah meningkatkan 

kesehatan kita dan umur panjang kita? Apakah pengenalan teknologi audiovisual di sekolah- 

sekolah menjadikan pelajar- pelajar terdidik menjadi lebih baik? Apakah komputer-bantu  

desain sekarang ini yang juga dipakai di kantor- kantor arsitektur meningkatkan perbaikan 

arsitekturnya?  Jangan- jangan jawabannya: Tidak. 

 Hal yang menarik dari teknologi baru adalah ketaktertolakannya dan tak termimpikan 

terhadap penyelesaian tugas- tugas kita yang dahulunya berat dan sukar. Dilemanya 

adalah, bahwa  hal tadi menjadi sangat sukar untuk sekedar diketahui, sejauh dan 

sekompleks apa cara- cara teknologi tersebut akan berdampak balik dan akan membalik 

mereka .  
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KITA PIKIR KITA MENGGAGAS TEKNOLOGI,

NAMUN TERNYATA TEKNOLOGI JUGA MENGGAGAS 

KITA

Mobil telah menciptakan tidak hanya sekedar kota- kota modern, namun pula hal 

yang sebaliknya, yaitu daerah pinggiran. Sekali hal itu dimungkinkan terjadi, maka akan ada 

pemisahan pusat- pusat daerah komersial dari pusat- pusat pemukiman, dan dari pusat- 

pusat rekreasi, serta dari pusat- pusat industri yang membuat hal tersebut sekarang ini 

dibutuhkan. Mobil juga menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan dan kematian. 

Kehadiran mobil telah merubah pola- pola tindakan hukum, kehidupan seks dan terutama 

lingkungan kita.  Hal ini contoh paling sempurna yang menunjukkan dampak besar dari 

teknologi dalam kehidupan kita. 

 Duapuluh lima persen ekonomi kita adalah berhubungan dengan bisnis mobil. Hal ini 

jika kita hitung tidak hanya dalam hal pabrik- pabriknya saja, namun juga jalan- jalan dan 

layanan- layanan yang dirancang untuk mengakomodasikan hal tersebut. Kita pikir kita 

menggagas-cipta mobil, namun kenyataannya mobil mengggas-cipta kita. 

 Sebagai contoh, mobil telah menambah beban dari tugas orangtua di mana dalam 

sejarahnya tidak ada masyarakat yang pernah mengalami hal tersebut sebelumnya. Dulu, 

dikarenakan begitu sedikitnya jumlah mobil, maka anak- anak dapat mengitari komunitasnya 

dengan relatif aman.  Namun sekarang, dengan kehadiran banyak mobil, hal tersebut telah 

membuat beberapa meter dari tempat tinggal mereka menjadi sangat berbahaya. 

 Satu hal yang kemudian dapat dikatakan adalah, bahwa mobil telah menggiring 

kepada satu keseluruhan strategi baru dalam berkeluarga, yaitu: memagari halaman rumah 

dan suatu keadaan di mana orangtua harus menjaga anak- anak dengan mengawasinya 

dari waktu ke waktu.  Tanggungjawab ini bukanlah bagian dari berkeluarga jika anak dapat 

bergerak aman. Mobil telah berkontribusi meningkatkan perasaan- perasaan yang aneh dan 

frustasi orangtua-orangtua. Saat perasaan- perasaan tersebut tergandakan dengan 

perasaan terisolasi (yang dalam beberapa kasus dapat ditelusuri terhadap daerah- daerah 

pemukiman pinggir kota  yang digagas-cipta dengan mobil), kerap kali membawa mereka 

kepada kekerasan, penciptaan satu level kekerasan anak dalam masyarakat kita yang  

tertinggi di dunia. Jadi secara luar biasa, kita temukan bahwa mobil mempengaruhi orangtua 

dalam suatu cara yang  tak seorangpun pernah memimpikannya. 
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Desain Organisasi- Organisasi 

 Teknologi selalu menggagas-ciptakan kita. Sebagai contoh, organisasi- organisasi 

terbentuk dengan ketersediaan teknologi- teknologi komunikasi. Organisasi- organisasi awal 

kita, yaitu suku- suku, harus mengadakan urusan- urusannya dalam suatu jarak dengar. 

Saat dimungkinkan pengiriman pesan atas suatu jarak terjadi, maka lebih beragam 

organisasi sosial terlibat. Surat dan sistem pengiriman memungkinkan pemusatan 

organisasi bisnis tejadi. Telepon dan telegrap mengembangkan organisasi internasional. 

 Komputer telah menciptakan hal yang baru, yaitu organisasi-organisasi dengan 

kantor secara maya. Komunikasi bisnis sekarang ini harus berkembang melebihi batas- 

batas geografi tradisional, seperti : gedung tempat bernaung organisasi termasuk pekerja- 

pekerjanya dalam suatu tempat, demikian pula klien- klien, pelanggan- pelanggan, 

konsultan- konsultan dan juga pesaing- pesaingnya. Mc. Donnell Douglas dalam 

menciptakan sistem komunikasinya harus pula melibatkan pesaing utamanya, yaitu 

Lockheed. Bersaing di satu level, Mc. Donnell Douglas harus berkolaborasi dengan yang 

lain.

 Jaringan komputer menciptakan komunitas- komunitas yang tidak kita ketahui 

sebelumnya. Sekalipun anggota- anggotanya mungkin tidak berada dalam satu ruangan 

yang sama, tetapi mereka dapat membangun hubungan kerja yang kuat dan ikatan 

pertemanan yang erat. Hasil- hasilnya ini terpisah dari kenyataan bahwa teknologi 

mengundang orang untuk ‘berbicara’ secara lebih terbuka dan gamblang daripada ketika 

mereka dalam rapat- rapat pertemuan biasa. Hubungan- hubungan tersebut bisa menjadi 

keakraban personal dan mendalam seperti beberapa perkembangan melalui komunikasi 

antar muka hadap- berhadapan. 

 Fenomena tersebut seharusnya tidaklah mengherankan kita. Sepanjang sejarah, 

beberapa diskusi- diskusi politik yang paling mendalam dan hubungan- hubungan cinta 

terbesar telah dilakukan oleh orang dengan tulisan kepada orang lain. Kita cenderung 

berpikir bahwa komunikasi terbaik membutuhkan tempat di mana orang dapat melihat dan 

bersentuhan satu sama lainnya. Namun hal ini tidaklah begitu penting, karena pada 

kenyataannya kedekatan fisik jarang diperlukan. Namun demikian, komunikasi berhadap- 

hadapan seringkali menampilkan ‘gangguan’ dalam suatu sistem dan lebih mengesankan  

pembatasan pada ekspresi seseorang. Secara paradok, teknologi itulah  yang  membuat 

depersonalisasi masyarakat kita yang menawarkan satu cara untuk menghubungkan orang- 

orang, untuk menyimpan ulang sebuah perasaan berkomunitas di dalam hidup kita, dan 

untuk memperdalam hubungan- hubungan kita. 

  Pada saat yang bersamaan, perkembangan komputer dan sistem telekomunikasi 

maju yang telah membuat sesuatu menjadi mungkin, memunculkan pertanyaan sulit baru: 

Sejauh manakah jangkauan kendali yang cukup dari seorang manager  terhadap sebuah 
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jaringan komputer? Apa yang menjadi hal yang umum dalam cara penyeliaan terhadap hal  

tersebut? Apa peranan dari manajemen menengah saat akses vertikal dari atas ke bawah 

serta sebaliknya dari suatu organisasi yang dibuat begitu mudah? Akankah teknologi ini 

mendemokrasikan dan mesentralisasikan? Bagaimanakah hubungannya terhadap isu- isu 

yang berkenaan dengan privasi, loyalitas, identitas, dan kerahasiaan? 

Sebuah Kehidupan adalah Seperti Adanya. 

 Semua pertanyaan- pertanyaan ini muncul karena teknologi benar- benar 

menggagas-ciptakan kita. Kita adalah dan akan berbeda daripada kita sebelumnya. Pada 

bagian yang terbesar, kita tidak dapat mengetahui dengan cara- cara apa perbedaan- 

perbedaan tersebut akan menyatakan dirinya. Sama halnya seperti kita yang tidak dapat 

mengantisipasi cara- cara bagaimana mobil  mengubah kita. 

 Kita selalu berkeyakinan bahwa teknologi adalah kita kendalikan, hal itu netral dan 

mudah, dan yang demikian tadi hanyalah kita gunakan sebagai sangkaan. Namun  bukanlah 

demikian masalahnya, karena teknologi membangun sebuah kehidupannya sendiri: 

otomatis. Seperti yang dikatakan Emerson, ”Sesuatu ada dikedudukannya dan 

menunggangi kemanusiaan.” Bayangkanlah usaha kita untuk menjalankan mobil, televisi, 

atau komputer sendirian. Tidak mungkin!  

 Teknologi berputar menjungkir-balikkan kita seperti sebuah kendaraan yang tidak 

dapat dihentikan dan kemungkinan- kemungkinan untuk mempengaruhinya adalah begitu 

terbatas. Kemudian, konsekuensi- konsekuensi dari penggunaan- penggunaan teknologi 

cenderung berbeda dari harapan – harapan kita, dan bahkan sangat berlawanan dari yang 

kita maksudkan. Hanya dengan pemahaman ini, manajer- manajer  secara cerdik 

menggunakan teknologi, menilai dampak- dampaknya, dan secara rasional dipersiapkan 

untuk menanggulangi suatu kejadian- kejadian yang tak terperkirakan yang akan merupakan 

penyebabnya.
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MAKIN  BANYAK KITA BERKOMUNIKASI,

MAKIN JARANG KITA BERKOMUNIKASI 

 Suatu pernyataan di mana bahwa orang membutuhkan komunikasi yang lebih, 

mungkin adalah suatu pendapat manajemen yang diterima secara lebih luas. Tentunya hal 

tersebut terjadi dalam semua hubungan antar manusia. Apakah hal ini dikatakan sebagai 

konseling, pembangungan tim, resolusi konflik, atau negoisasi, yang kesemuanya digodok 

dalam satu pendapat, yaitu bahwa jika kita membicarakannya, maka sesuatu akan menjadi 

lebih baik. 

 Baiklah, ya dan tidak. Pastinya saya tidak akan mengatakan bahwa kita tidak perlu 

membicarakannya.  Namun dalam berkomunikasi, seperti hal- hal lainnya dalam hubungan 

manusia adalah jarang terjadi seperti cara yang kita pikirkan. Pada kenyataannya, banyak 

organisasi berkomunikasi berlebihan, seperti: rapat- rapat, konfrensi- konfrensi, memo- 

memo, panggilan- panggilan telepon, dan surat- surat elektronik yang  membanjiri manajer- 

manajer dan pekerja- pekerja. Kita tampaknya semakin yakin bahwa setiap orang 

seharusnya menjadi segalanya.  

 Suatu eksperimen klasik terhadap dasar keyakinan tersebut dilakukan beberapa 

tahun yang lalu oleh seorang konsultan manajemen dan psikolog organisasi yang bernama 

Alex Bavelas. Studi ini, yang kemudian dikenal sebagai ‘pengalaman berputar dan segaris’, 

membagi peserta- pesertanya ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang satu, semua informasi 

diumpankan oleh anggota- anggota kelompok tersebut kepada satu orang yang terpusat- 

anda dapat katakan  garis manajemen atas-bawah. Pada kelompok lainnya, informasi dibagi 

di antara lingkaran tadi, hal ini lebih menyerupai manajemen kepesertaan. 

 Kedua kelompok tadi diberikan masalah yang sama untuk diselesaikan, misalnya 

setiap anggota dari masing- masing kelompok diberikan sebuah kotak kelereng bewarna- 

warni dan kelompok- kelompok tadi diminta untuk mengidentifikasikan satu warna yang 

terbanyak terhadap semua kotak. Ketika kelereng- kelereng tersebut semuanya berwarna 

solid, maka mereka lebih mudah membedakan dan menjelaskannya. Dalam hal ini,  

kelompok segaris lebih baik daripada kelompok melingkar. Namun, ketika masalahnya 

dirubah dengan sedikit lebih komplek, yaitu ketika kelereng- kelereng tersebut tidak solid 

(bernuansa warna- warni), maka kelompok melingkar tadi, di mana setiap orang dapat 

berbicara kepada anggota lainnya (yang bukan pemimpinnya), maka penyelerasan terhadap 

perubahan tadi lebih cepat dan dilakukan lebih baik daripada kelompok segaris. 

  Temuan- temuan ini telah digunakan untuk mendukung suatu pendapat dari 

manajemen kepersertaan untuk bertahun- tahun lamanya. Bagaimanapun, satu hal yang 
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kurang diketahui dari temuan- temuan penelitian tadi adalah kepentingan istimewa bagi kita. 

Saat semua lini komunikasi dibuka, saat peserta- peserta dapat berbicara tidak hanya 

terhadap orang- orang di depannya, maka kemampuan penyelesaian dari suatu kelompok 

kentara berkurang dan menjadi lumpuh. Dengan kata lain, di situ tampaknya selalu menjadi 

satu derajat yang optimal dari berkomunikasi yang lebih di mana komunikasi yang lebih 

lanjut atau diperluas menjadi tidak berfungsi. Komunikasi memiliki keterbatasan. 

Sebuah Jurus untuk Kejemuan 

 Komunikasi yang akurat dapat menjadi begitu membosankan. Dalam satu latihan di 

dalam pelatihan manajemen, seringkali dibuat pertunjukan mengenai satu kesulitan dan 

pentingnya pencapaian komunikasi yang akurat. Peserta pelatihan tidak diperkenankan 

berbicara jikalau mereka tidak lebih dahulu memuaskan peserta pembicara sebelumnya, 

yang pernyataan- pernyataannya dapat dipahami betul. Hal ini dilakukan dengan mengulang 

pesan- pesan pembicara sebelumnya (bukan dalam cara menirunya, namun dalam kata- 

kata sendiri) dan kemudian mendapatkan persetujuan bahwa penyimpulannya tersebut  

akurat. Tidaklah mengherankan, bahwa persetujuan tersebut sulit didapatkan. Secara 

kebetulan, peserta- peserta tadi belajar akan penting dan perlunya mendengarkan dengan 

hati- hati. 

 Namun demikian, ketika eksperimen tersebut berlanjut lebih dari beberapa menit, 

maka hal ini mulai dipakai peserta. Sekalipun semangatnya peserta telah hilang dari diskusi 

tersebut dan orang- orang mulai memahami penuh satu sama lainnya, maka terjadi 

sejumlah rasa jemu. Komunikasi akurat menjadi menjemukan dan menghambat. Latihan- 

latihan tadi mengingatkan kita bahwa suatu transfer dari informasi akurat adalah hanya satu 

bagian kecil dari suatu peran permainan berkomunikasi di dalam hidup kita. 

Kekuatan Utama Tersamar 

 Banyak masalah- masalah komunikasi yang diandaikan pada kenyataannya adalah 

masalah- masalah keseimbangan kekuasaan. Itulah mengapa mungkin tidaklah bijaksana 

memperkenalkan komunikasi terbuka secara lengkap  ke dalam sebuah situasi di mana 

sebuah perbedaan kekuasaan sangat beragam. Sesuatu ketaksengajaan namun hasilnya 

merusak adalah meningkatkan suatu kekuatan dari yang sudah sangat kuat dan 

menguranginya dari yang tidak. Sebagai contoh, dalam konseling perkawinan, jika 

seseorang yang merasa ditolak kemudian diminta untuk mengkomunikasikan kebutuhannya 

terhadap seseorang yang menolaknya,  maka nyatanya dapat lebih memperburuk dengan 

membuat seseorang yang ditolak tadi tetap kurang memikat dan lebih mudah rapuh 

terhadap orang lain. 



Haery Sihombing (HHIP)                                                                                                                 III-3 

III. Paradoks- Paradoks Komunikasi

 Hal ini juga sama benarnya dalam hubungan antara bos dan pekerja. Saat bawahan 

diminta untuk berkomunikasi secara jujur terhadap atasannya, maka mereka menjalankan 

sebuah resiko menjadi lebih mudah meluap- luap berikut konsekuensi- konsekuensinya 

yang berpotensi merusak. Satu yang mengherankan adalah, begitu banyak orang  seperti 

pernah seorang wanita yang saya tahu didorong oleh kawan- kawannya untuk mendatangi 

bosnya tersebut dan ‘menjernihkan udara’. Dia melakukan hal tersebut dan dipecat sesaat 

kemudian. Berkomunikasi yang jujur dan jelas hanya boleh berlaku pada saat 

keseimbangan dari kekuasaan secara relatif sama dan pada tempatnya. 

Cukup Sudah 

 Organisasi yang mempercayai bahwa semua masalah- masalahnya dapat 

diselesaikan melalui peningkatan komunikasi, mungkin menghadapi sebuah kegagetan. 

Dalam sebuah proyek penelitian yang dilakukan oleh Institute Western Behavioral Science,

kami merancang sebuah eksperimen mengenai pusat informasi pada sebuah perusahaan 

besar luar angkasa. Pekerja- pekerja yang membutuhkan jawaban terhadap pertanyaan- 

pertanyaannya dapat menghubungi pusat untuk mendapatkannya. Terhadap teka- teki awal 

kami ini, makin berhasilnya pusat tersebut memuaskan penanya- penanyanya dan makin 

menjadi populer, maka makin tumbuh pula suatu kekhawatiran manajemen. 

 Eksekutif- eksekutif perusahaan diprihatinkan dengan suatu rantai komando yang 

terabaikan (“Jika pekerja- pekerja tidak mengetahui, maka mereka seharusnya bertanya 

pada penyelianya!”), dan dengan pertanyaan- pertanyaan yang tidak ada hubungannya 

dengan pekerjaan yang ditanyakan (“Siapa yang dapat bernyanyi sebagai bas dalam quartet 

lagu natal?”), serta mungkin organisasi tersebut mendapatkan kesulitan untuk 

mengakomodasikan satu layanan yang berpotensi (“Bagaimana jika pusat menerima ribuan 

panggilan seharinya?”). Ketika dalam sehari panggilan- panggilan tersebut mencapai 

ratusan, maka pusat tadi dihentikan. Rangkaian cerita tersebut menggambarkan bahwa 

komunikasi informasi yang akurat dan cepat mungkin makin kurang penting terhadap 

manajemen daripada yang menjadi perhatian penting  lainnya. 

Data Bukan Masalah 

Kebanyakan eksekutif- eksekutif puncak agak kurang menggunakan komputernya 

terhubung ke sistem manajemen perusahaan. Secara lazim mereka naif terhadap komputer. 

Namun demikian, hal ini lebih dikarenakan sistem informasi tidak memberikan eksekutif apa- 

apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Konyolnya adalah, kita memiliki sistem 

manajemen informasi yang tidak melayani manajemen. 
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Sistem- sistem ini menggabungkan dan menyimpan gunungan data yang hampir 

selalu mengabaikan suatu kebutuhan aktual dari eksekutif dalam bentuk yang lain, yang 

bekerja dengan dasar apa perkiraan terbaiknya, yang mengimajinasikan apa yang eksekutif 

perlu lakukan. Perkiraan- perkiraan tadi didasarkan secara pasti dengan apa asumsi- 

asumsi logika seperti yang para eksekutif butuhkan, yaitu statistik- statistik personel, layar 

inventori, gambaran- gambaran penjualan, dan sebagainya. Namun hampir semua informasi 

tersebut berupa kuantitatif daripada kualitatif, serta kurang digunakan oleh manajer- manajer 

puncak yang berhadapan dengan kepelikan- kepelikan yang jarang hasilnya terhadap 

analisa  logika. 

Apa yang para  eksekutif tadi di atas perlukan adalah lebih berasal dari saran kolega- 

koleganya, ketimbang tampilan- tampilan data komprehensif. Mereka membutuhkan 

penterjemahan- penterjemahan, pendapat- pendapat, dan informasi yang telah dijadikan 

‘pesan’. Itulah mengapa para eksekutif menghabiskan hampir seluruh waktu mereka untuk 

berkomunikasi - dalam rapat- rapat, memo- memo, atau telepon. Bila diberikan pilihan 

antara data dan yang lain, maka mereka pilih yang lain. 

Segera setelah komputer ada di mana- mana, maka secara samar tertanam di 

manapun dalam lingkungan kerja kita dan sensitif terhadap gaya kerja kita. Melalui teks, 

suara, bunyi, gambar bergerak dan diam, grafik, mesin penterjemah , itu semua adalah 

sebuah rangkai dari database dan selebihnya. Para insinyur diyakinkan bahwa teknologi 

yang mengesankan ini akan sejalan dengan apa yang dibutuhkan eksekutif. Namun pada 

dasarnya, untuk melayani manajamen puncak, sistem informasi harus didasarkan pada 

interaksi nyata antar para eksekutif puncak. Dengan dirancang dari atas ke bawah seperti 

yang demikian, maka sebuah sistem informasi mungkin kemudian  muncul untuk melayani 

kepentingan strategis organisasi. Namun kemudian, hal tersebut  belumlah terharapkan. 
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DALAM BERKOMUNIKASI,  

BENTUK LEBIH PENTING DARIPADA ISINYA

 Ketika kita melihat muka eksekutif merah padam dan berceloteh ,” Siapa yang 

tertarik? Saya Tidak!” Kita menyadari bahwa suatu perasaan lebih penting daripada kata- 

kata. Itulah mengapa dalam semua komunikasi adalah penting untuk mendengarkan musik 

maupun liriknya, suatu perasaan di samping kata- kata maupun kata- kata itu sendiri. 

 Sejalan dengan itu, kita begitu peduli bahwa sebuah pesan tertulis lebih membawa 

bobot daripada sebuah kata yang terucap, serta di antara pesan- pesan tertulis tadi  

dituliskan dengan bentuk penulisan yang beragam. Demikian pula halnya dengan pesan, di 

mana pesan yang dicetak adalah lebih berbobot daripada yang ditulis tangan, sekalipun 

kata- katanya sama persis. Bentuk pernyataan tampaknya lebih penting daripada kata- kata 

itu sendiri. 

 Sebagai contoh, kita semua menyadari bahwa ketika sebuah panggilan telepon 

terhadap sebuah perusahaan dijawab oleh seorang resepsionis yang berlogat Inggris, orang 

tersebut lebih membawa kepada suatu citra yang pintar luar biasa dan terorganisasikan 

dengan baik. Menciptakan sebuah perasaan positif dari perusahaan itu sendiri. Tentunya 

suatu pendapat dari citra perusahaan dibawa dalam kepala surat, laporan tahunan, iklan- 

iklan, dan juga gedung, sebagai sebuah  kejayaan dari bentuk terhadap isi. 

Kekuatan dari  yang Tak Kentara 

 Satu dari contoh- contoh yang paling tak kentara dari fenomena ini adalah sesuatu 

yang saya katakan meta-pesan (metamessages). Mereka cenderung tak tampak, namun 

setidaknya tak dapat dihilangkan. Pertimbangkanlah misalnya kurikulum tersembunyi dari 

sebuah sekolah, seperti yang dijelaskan oleh kritikus sosial bernama Ivan Illich. Kita semua 

peduli bahwa orang dewasa tidak menyimpan banyak tentang apa yang diajarkan di sekolah 

dulu sebagai anak- anak. Kebanyakan dari kita, ketika smp, tidak bisa lulus ujian sejarah 

atau menghitung akar kuadrat, meskipun pernah sesekali. 

 Namun, kita semua memelihara apa yang dipelajari dalam kurikulum tersembunyi 

tersebut. Kita belajar untuk tetap terus duduk, mengangkat tangan, tunggu dalam barisan, 

menurut perintah orangtua, dan meminta permisi. Kita juga belajar bahwa gurunya adalah 

perempuan dan pegawai administrasinya laki- laki, serta mengenai sesuatu yang kita bisa 

atau tidak untuk perbincangkan dan sebagainya. Kita tidak pernah lupa pelajaran tersebut, 

karena pelajaran tersebut diajarkan bukan sebagai bagian dari kurikulum aktual, namun 
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lebih kepada ritual atau bentuk dari pengajaran. Masing- masing adalah sebuah meta-

pesan.

 Dalam semua kehidupan, meta- pesan cenderung lebih berdaya guna daripada 

pesan itu sendiri. Saya melihat hal ini khususnya dalam program- program pelatihan 

manajemen. Kehadiran yang rajin terhadap program- program tersebut membawa pesan- 

pesan keliru, bahkan terhadap orang- orang yang tidak mengambil pelatihan, bahwa 

keahlian manajemen dapat diajarkan dan dipelajari secara cepat. Tetapi seperti saya 

katakan sebelumnya, efektifitas manajemen bukanlah suatu masalah dari keahlian yang 

diterima. Banyak cara untuk melakukan suatu pekerjaan. Saat meta-pesan program- 

program pelatihan manajemen mengatakan sebaliknya, maka ada satu beban yang tidak 

mungkin ditanggung oleh manajer berpengalaman sekalipun.  Dalam hal yang lain, 

“keahlian” baru yang mereka dapatkan tersebut akan mengganjar mereka. Mereka 

mengakhiri perasaan ketaksesuaian dan terbeban untuk mengambil tindakan atau beberapa 

tindakan dan terkadang menyesali konsekuensinya.    

Di Mana Kita Dudukan  Masalahnya 

 Contoh lain terhadap bentuk atas isi atau kandungan, lihatlah pada bagaimana kita 

mempersiapkan diri kita pada pertemuan bisnis. Ada suatu perbedaan besar dengan duduk 

di antara meja persegi dengan pimpinan di depan dan duduk di antara meja bundar yang 

tidak ada perbedaan di mana tempat buat pimpinan. Orang yang sama dengan agenda yang 

sama mungkin duduk pada kedua meja tersebut, namun rapat yang terjadi begitu berbeda. 

 Jika mejanya digeser dan orang duduk pada sebuah bangku bulat serta tampak 

terhadap yang lain, maka rapat dapat diperkirakan berbeda pula. Akan menjadi sangat 

berbeda jika seseorang membuka jas dan dasinya, dan lebih berbeda pula jika orang 

membuka sepatu dan duduk di lantai. Pada keadaan – keadaan tersebut, diskusi tadi 

menjadi kurang formal dan lebih partisipatif, serta lebih bersifat pribadi. Tidak ada yang 

berubah kecuali bentuk. Dan karenanya, segalanya berubah. 

Mengingat Ritual 

 Kesemua hal tadi mengajari kita, sehingga mungkin kita menjadi begitu peduli 

tentang isi atau kandungan dari apa yang kita katakan atau tulis, yang kerapkali bentuknya 

kita lupakan. Rancangan perasaan, ritual, pengaturan, sosial dan fisik tersebut, semua yang 

dihubungkan dengan cara kita mengorganisasikan dan mengkomunikasikan sebuah 

pengalaman adalah benar- benar penting. Saat mereka masuk dalam hitungan, maka 

dimungkinkan untuk mengirimkan meta-pesan yang sesuai dengan pesan yang dimaksud 

dan  penekanannya, daripada menguranginya. 
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MENDENGAR LEBIH SUKAR DARIPADA BICARA 

Saat kita secara terbuka mendengarkan orang lain, kita dapat memasuki suatu dunia 

yang istimewa di mana perasaan- perasaan terbagi. Hal demikian merupakan satu 

pengalaman yang jarang karena menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak dan juga 

menghasilkan begitu banyak konsekuensi- konsekuensi positif  yang mengajari keahlian- 

keahlian mendengar kita, yang telah menjadi standar dalam suatu kebiasaan berulang dari 

pelatih- pelatih manajemen.  

Untuk berbagai macam alasan, satu alasan penting bahwa mendengarkan dengan 

baik merupakan kesukaran yang luar biasa, sekalipun bagi pendengar yang berpengalaman.  

Tidaklah realitis mengharap orang mempelajari hal yang demikian secara cepat atau 

melakukannya dengan mudah. Satu hal yang dibutuhkan hanyalah dengan menjalaninya, ke 

belakang dan ke depan, dengan mencoba mendapatkan persetujuan orang lain,” Ya , Itulah 

apa yang saya maksud,” menemukan bagaimana sulitnya hal tersebut. Kita jauh lebih sering 

gagal daripada kita sukses.  

Dalam beberapa situasi, mendengarkan mungkin saja tidaklah cukup. Pemimpin- 

pemimpin pada saat tertentu perlu mengenyampingkan hal- hal yang lain dengan  mengikuti 

cahaya yang dimilikinya, dan tentu saja gigih memegang satu jalan lurus dari tindakannya. 

Mendengarkan baik- baik terhadap pandangan orang lain, tidak perlu tergelincir dengan cara 

yang demikian, sekalipun itu bisa. Presiden Jimmy Carter dan Bill Clinton, keduanya adalah 

pendengar yang baik, namun keduanya disalahkan karena menghabiskan terlalu lama 

waktu dalam mendengarkan untuk mencoba membangun suatu konsensus. 

Dalam mendengarkan, manajer- manajer mungkin merasa terikat, secara 

menyeluruh harus berfokus pada apa yang orang lain artikan tentang bagaimana dia melihat 

dunia tersebut. Biasanya, manusia membutuhkan lebih besar ruang psikologis untuk 

menggerakkan komunikasinya. Mendengarkan adalah mengingkari pendengar terhadap 

ruang tersebut tadi. 

Terkadang hal ini sama halnya seperti mengendarai sebuah mobil. Kita tidak fokus 

ke jalanan setiap waktu, karena hal demikian akan terlalu mengikat. Kita melihat 

pemandangan, makan, minum, berbincang- bincang, menyanyi, berpelukan, berciuman, 

maupun menyetel radio. Orang- orang gagal untuk mendengar bukan sekedar karena 

mereka tidak tahu, namun karena mereka merasa lebih mampu daripada suatu kebutuhan 

dari mendengarkan yang diperbolehkan. 
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Hambatan- hambatan yang Dihadapi 

 Mendengarkan dapat pula menjadi sebuah pengalaman yang mengganggu. Kita 

semua memiliki kebutuhan yang kuat untuk melihat suatu dunia dalam cara- cara tertentu, 

dan manakala kita memang benar- benar mendengarkan dengan maksud supaya kita 

mengerti pandangan orang lain, maka kita beresiko untuk mengubah diri. Demikian pula 

dengan mendengarkan orang lain, artinya kita harus memberikan tanda bahaya dengan apa 

yang kita pertahankan terhadap satu denyut yang ingin merubah lainnya. Hal tersebut 

memerlukan suatu derajat dari kepedulian diri, bahkan kritik diri yang kerap kali tidak mudah 

untuk ditanggung. 

 Mendegarkan membutuhkan keterbukaan, kepercayaan, dan hormat, serta kualitas 

kesukaran untuk memeliharanya, dan jarang ditampilkan dalam cara- cara yang sama, 

bahkan oleh pendengar yang paling berpengalaman sekalipun. Ini lebih merupakan suatu 

sikap daripada keahlian. Hal terbaik dari mendengarkan bukan berasal dari teknik, namun 

murni dari ketertarikan pada apa yang memang menjadi masalahnya terhadap orang lain.  

Mendengarkan lebih daripada sekedar secara sabar mendengarkan apa yang diungkapkan 

orang.

 Bagi manajer- manajer, mendengar menempatkan satu dilema spesial. Hasil 

penelitian mengatakan kepada kita, bahwa orang lebih mudah berubah ketika kita 

membalikan arah komunikasinya, yaitu pada saat orang tidak dibicarakan, namun saat diri 

mereka memiliki satu kesempatan berbicara. Pandangan populer menempatkan pemimpin- 

pemimpin kita haruslah komunikator- komunikator yang hebat, yang menumbuhkan inspirasi 

dan memberikan kesukseskan dikarenakan kemampuan berbicaranya, bukan karena 

kemampuan mendengarnya. Sukar bagi manajer- manajer untuk menggabungkan 

persyaratan- persyaratan yang beradu tersebut.   

 Pada akhirnya,  telah diajarkan bahwa mendengar akan menular. Bahwa siapa yang 

didengarkan secara seksama akan memperbesar suatu kemampuan mendengar terhadap 

yang lainnya dengan cara yang sama. Sialnya, kemungkinan tersebut tidaklah nyata seperti 

apa yang terjadi. Mendengar bukanlah bentuk yang tampak menyebar dalam satu cara yang 

mungkin diharapkan atau jika hal itu ada, itu ada dalam ukuran kecil. 

Bukan Suatu Barang Manipulasi 

 Sebuah booklet yang saya dan Carl Rogers tulis pada tahun 1955, memperkenalkan 

frase : ‘ mendengar aktif’ dalam suatu kamus pelatihan manajemen dan hubungan manusia. 

Sekalipun saya sangat setuju dengan apa yang lalu kami katakan, saya tidak akan menulis 

bagian yang demikian itu dewasa ini. Alasan utamanya adalah, saya tidak lagi percaya 

bahwa murni mendengar seharusnya dikurangi ke dalam sebuah teknik. 
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 Bagi saya, terdapat sesuatu yang janggal dan manipulatif dalam menganalisa saat-

saat khusus manakala kita diperkaya dan  disegarkan oleh seseorang yang mendengarkan 

kita, atau jujur kepada kita, atau memuji kita, dan mengajarkannya sebagai keahlian 

manajemen dan hubungan manusia. Ini seperti mempelajari trik- trik memori supaya anda 

dapat memanggil seseorang yang baru saja anda tahu namanya atau menggunakan  

pengungkapan diri sebagai sebuah metode dari peningkatan percaya diri seseorang. 

Sialnya, seluruh cakupan tanggapan emosional manusia telah menjadi permainan  terhadap 

para  teknolog manajemen. 
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MEMUJI ORANG TIDAKLAH BERARTI MEMOTIVASINYA 

Saya bertanya- tanya  tentang suatu pendapat yang berharga, yaitu bahwa orang 

bekerja dengan baik adalah setelah dipuji. Saya menyadari bahwa disinilah saya dalam area 

yang tidak bersahabat, karena pujian mungkin adalah yang secara luas digunakan dan 

seluruhnya mengabsahkan semua teknik-teknik hubungan manusia. Para orangtua, 

manajer, psikolog, dan guru serta semua orang tampaknya menyakini nilai- nilai tersebut 

sebagai satu alat motivasi, sebuah penghargaan, sebuah cara untuk membangun hubungan 

yang baik. Kita hargai ini, karena kita memiliki semua pengalaman yang menggetarkan hati 

terhadap suatu penemuan dari seseorang yang kita hormati tersebut, yang memikirkan lebih 

tinggi dari kita. 

Namun saya meragukan pujian tadi ketika secara sadar mempergunakannya 

sebagai sebuah teknik manajemen yang selalu mencapai apa yang kita pikirkan untuk 

terjadi. Bukan berarti apa yang tidak memiliki fungsi yang bernilai (terhadap apa yang kita 

tidak pedulikan). Namun saya pikir,  keyakinan kita tentang nilai motivasi perlu keseksamaan 

yang mendalam. Pertimbangannya adalah sebagai berikut : 

Pujian bisa saja, dalam kenyataannya  dirasakan sebagai Jebakan

Perhatikan bagaimana orang menanggapi  pujian. Tidakkah mereka bereaksi dengan 

perasaan ketaknyamanan dan rikuh? Satu tanggapan yang paling umum  terhadap hal itu 

adalah satu penolakan atau gerutuan tersamar: “Saya memang betul- betul tidak dapat 

mengambil pujian terhadap hal tersebut.” atau  ,”Anda yang barusan katakan.” Memuji 

sebuah rumah atau taman serta pemiliknya, mungkin segera dibarengi dengan 

menunjukkan cacat- cacatnya; memuji seorang pekerja terhadap satu proyek, dan kemudian 

orang tersebut terkadang cepat- cepat menurunkan peranannya. Pertahanan diri berlipat 

ganda saat suatu pujian diberikan tanpa alasan atau tidak pantas.  

Orang bereaksi secara bertahan karena dalam pujian ada yang menjadi ancaman. 

Setelah kesemuanya itu, pujian adalah sebuah evaluasi dan untuk dievaluasi, serta untuk 

dinilai, yang biasanya membuat kita tidak nyaman, sekalipun jika evaluasi tersebut adalah 

positif. Lagi pula, saat anda memuji orang, anda kerap kali mencoba memotivasinya, 

mendorong mereka ke arah tertentu untuk merubah mereka. Ancaman dari perubahan 

adalah selalu mendekati kegelisahan. 
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Daripada mengulang- ulang tentang seberapa berharganya mereka, pujian 
mungkin satu cara dari peningkatan status atas mereka

Memberikan pujian, membangun suatu kenyataan bahwa anda berada dalam satu 

posisi untuk menentukan. Seorang manajer yang mengevaluasi seorang pekerja perlu 

kepekaan terhadap hal ini. Sekalipun jika evaluasi tersebut positif, pekerja dapat berakhir 

dengan perasaan terbuang jika tampaknya manajer tersebut hanya sekedar menekankan 

ulang status dia.  

Hal yang menarik adalah ketika suatu pekerjaan dari orang yang berstatus tinggi 

tersebut dipuji oleh orang yang statusnya lebih rendah, hal ini seringkali dipandang sebagai  

kelancangan atau bahkan penghinaan.  Jika orang biasa mengatakan kepada Picasso, “ 

Anda seorang pelukis yang paling baik,”  maka kesesuaian tersebut tidak akan diterima 

secara khusus. Supaya dapat diterima, pemuji harus memberikan suatu cara status pujian  

yang berbeda, ”Saya cinta lukisan anda.” 

Pujian  dapat memasung kreatifitas daripada meleluasakannya.

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh manajer- manajer bertujuan sebagai 

penghargaan, seperti gaji ataupun keuntungan- keuntungan lainnya. Namun karena pekerja 

mendapatkannya sebagai pemberian, maka hal yang demikian tidaklah lagi berfungsi seperti 

hadiah-  hadiah. Hal ini juga berlaku dengan pujian. Saat kita membutuhkannya dan secara 

rutin diberikan, maka pujian tadi tidaklah lagi berfungsi untuk memotivasi kita. 

 Apa yang benar- benar melepaskan kekang kreatifitas dan promosi pencapaian 

adalah ketika seorang manajer mengambil bagian untuk terlibat dalam pekerjaan pekerja- 

pekerjanya, yaitu belajar bagaimana suatu arah pekerjaan diambil, suatu masalah dan 

kemungkinan- kemungkinannya yang ada, dan cara pekerja- pekerja berhadapan dengan 

suatu pekerjaan. Namun keterlibatan membutuhkan dan menghabiskan waktu yang 

mungkin menjelaskan  mengapa banyak manajer mengeyampingkan pujian sebagai sebuah 

pengganti dengan harapan bahwa dengan hal yang demikian akan tercapai hasil yang 

sama.

Umumnya pujian  digabungkan dengan kritik

Hal ini terjadi ketika kita gunakan pujian untuk mengemas kemarahan, atau 

menggunakan ‘teknik sandwich’ di mana pujian dibarengi dengan pembuktian, kemudian 

pengulangan. “Saya senang dengan kerjamu, Fred,” kata bosnya. “ Kamu betul- betul kerja 

keras, namun....” Fred kemudian mendengar bagian yang tak menyenangkan dari cerita 

tersebut, yaitu suatu penekanan. Bosnya kemudian mengakhiri dengan ,”Tetap kerja yang 

baik,” dan Fred tetap terdiam tanpa benar- benar tahu apa yang menohoknya. 

Hal demikian merupakan sebuah teknik favorit dari orangtua dan guru- guru serta 

kita sendiri, yaitu karena kita terkondisikan dalam menggunakan hal yang demikian sejak 
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saat awal pada masa kanak- kanak kita, yaitu ketika kita dipuji maka kita secara otomatis 

siap untuk ditohok. 

Pujian  menempatkan suatu jarak daripada berfungsi sebagai suatu jembatan di 
antara orang

Dalam sebuah masyarakat yang memenuhi kehidupannya dengan begitu banyak 

kontak, kita perlu menemukan cara- cara membangun jarak atau ruang sisi psikolog antar 

diri kita dan orang lain. Pujian adalah sesuatu yang paling sederhana, karena ketika kita 

mengevaluasi orang, kita tidak seperti membagi emosional terhadap mereka. Lihatlah 

terhadap diri anda jika pujian tidak cenderung untuk menggenggam dan memilah, manakala 

perilakunya lainnya, seperti: mendengar, cenderung untuk terlibat, merangkul. 

Ketimbang membuka cara terhadap hubungan yang  lebih lanjut, pujian  mungkin 
satu pengertian untuk menyudahinya

Pikirkan bagaimana  seringnya kita gunakan pujian sebagai satu tanda bahwa satu 

percakapan atau wawancara adalah berakhir. “Sangat senang berbincang- bincang dengan 

anda”  berarti “Saya sudahi berbincang- bincang dengan anda.” Dan “ Anda bekerja dengan 

baik, tetaplah bekerja dengan baik.” Biasanya pertanda berakhirnya suatu percakapan. 

Kapan Pujian Bermasalah 

Pujian juga membantu pola- pola hubungan antar orang dalam organisasi- organisasi 

yang secara relatif stabil, memperkenankan hirarki atau struktur- struktur yang dipelihara.  

Bagaimana pujian berlaku terhadap berakhirnya hal tersebut? Ambillah contoh, satu rapat 

pertemuan komite pemecah masalah yang melibatkan eksekutif wakil presiden pada ujung 

suatu hirarki dan junior asisten pada ujung lainnya. Jika asisten tersebut membawa suatu 

ide cemerlang yang berguna, maka beberapa cara harus dicari untuk menerimanya tanpa 

merendahkan status wakil presiden di mata kelompok.  Cara- cara demikian mengancam 

kestabilan kelompok. Secara naluriah wakil presiden tersebut mungkin akan mengatakan 

kepada asisten juniornya tadi ,” Itu pendapat yang sangat baik. Kita dapat gunakan.” 

Tindakan yang tidak begitu sederhana dari pujian ini, telah menyelesaikan suatu 

situasi secara baik. Status dijaga (karena, seperti kita ingat, pujian adalah satu cara dari 

pernyataan status); asisten junior tadi diingatkan mengenai tempatnya dalam hirarki, dan 

kelompok dikembalikan kepada keseimbangan yang nyaman. Dalam situasi ini dan dalam 

situasi yang mirip, pujian adalah satu pelicin yang membantu terpeliharanya hubungan 

manusiawi kita dalam kondisi kerja yang baik. 

Isu mendasar tentang pujian adalah harus dilakukan dengan kredibilitas, yang 

nilainya berkurang karena digunakan untuk begitu banyak tujuan lain ketimbang 

pengungkapan sederhana untuk menyatakan perhargaan.  Namun, untuk kejadian- kejadian 
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yang tidak terlalu sering, yaitu pada saat hal tersebut bisa dipercayai, sebagai contoh: ketika 

kita membaca sebuah surat yang ditulis kepada pihak ketiga, di mana penulisnya berbicara 

lebih tinggi dari kita dan tidak tahu apakah kita akan pernah melihat suratnya tersebut, maka 

pujian tentunya disambut dengan baik. 
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SETIAP TINDAKAN ADALAH SEBUAH TINDAKAN 

POLITIK

Saya selalu berpikir dalam diri saya sebagai orang dalam bisnis kebebasan manusia. 

Setelah bertahun- tahun sebagai seorang psikolog, terapi, atau konsultan, saya telah 

mencoba ‘mengobati’ homoseksual, mengajari bos- bos untuk ‘mengelola’ pegawai- 

pegawainya, melatih guru- guru ‘menangani’ murid- muridnya, dan membantu orangtua- 

orangtua ‘mengendalikan’ anak- anaknya. Dalam tiap- tiap kasus yang saya kerjakan adalah 

mengenai kelebihberdayaan melawan ketakberdayaan, dan melakukannya atas nama 

seorang profesional yang berusaha atas kebebasan manusia. 

Pengalaman tersebut telah membuat saya memikirkan kembali perlakuan saya 

sebagai seorang manajer. Saya kemudian menyadari bahwa setiap tindakan manajemen 

adalah sebuah tindakan politik. Dengan hal ini, saya mengartikan bahwa setiap tindakan 

manajemen dalam banyak cara mendistribusikan atau menekankan kekuasaan. Sebagai 

manajer kita terkadang menghubungkan tindakan- tindakan tersebut secara sadar, seperti 

ketika kami mempromosikan kulit hitam Amerika dan minoritas- minoritas lainnya atas kulit 

putih. Namun kerap kali kami melakukan tindakan tersebut tanpa sadar, seperti halnya 

ketika kami berbicara langsung lebih banyak kepada pria daripada kepada wanita di dalam 

sebuah pertemuan.

Di sini terdapat beberapa contoh tindakan- tindakan politik yang kami dapat saksikan 

di dalam sebuah organisasi.  Mempekerjakan seorang wanita sebagai seorang sekretaris 

dan seorang pria sebagai seorang manajemen trainee. Merubah pekerja kepada pekerjaan 

paruh waktu atau  pegawai kontrak untuk menghindarkan pembayaran fasilitas- fasilitas bagi 

pekerja. Mempertahankan perbedaan upah antara pria dan wanita. Memperkerjakan 

saudara-kerabat. Membangun sebuah jalur tanjakan bagi pekerja- pekerja cacat. 

Memindahkan tempat ke sebuah pojok kantor. Menjalankan sebuah iklan yang menampilkan 

wanita yang memuji- muji hasil cucian bersihnya.  Mempesiunkan orang pada umur 65 

tahun atau  bahkan seringkali yang lebih muda. 

Ketika teman saya, seorang wanita, punya seorang bayi, dia memutuskan 

melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden dan mulai bekerja dengan membuka 

usahanya sendiri yang memungkinkan dia bekerja secara leluasa dari rumah. Dia ingin tetap 

bersama- sama dengan anaknya selama masa awal pertumbuhan. Tindakan tersebut 

adalah sebuah tindakan politis, sama halnya seperti suatu tindakan yang dilakukan oleh 

banyak perusahaan dewasa ini melalui: berbagi kerja, waktu kerja yang fleksibel, 
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komunikasi jarak jauh, dan layanan perawatan anak- anak, yang dimaksudkan untuk 

mempertahankan wanita- wanita  dalam kehidupan demikian. 

Demi Kebaikan Anda 

Ketidakmampuan kita sebagai manajer untuk berpikir dalam pengertian politis, 

cenderung membuat kita terlihat orang seakan- akan memiliki masalah- masalah pribadi di 

mana ketika berkali- kali masalahnya adalah satu hasil dari tempat mereka di dalam struktur 

kekuasaan dari masyarakat kita. Kehidupan modern membebani orang dalam begitu banyak 

cara yang terlepas dari mutu pribadi- pribadi. Mereka terkemas dalam ‘setting’ kemacetan 

kota, atau terpencil dan dikucilkan di daerah pinggiran, atau dibebani dengan dampak- 

dampak tanggungjawab sebagai orangtua sepanjang waktu, siang malam. Perubahan- 

perubahan dalam situasi mereka adalah lebih dimaksudkan untuk meningkatkan hal- hal 

dalam kehidupannya daripada menkonseling mereka, yang seakan- akan masalah- masalah 

mereka adalah persoalan- persoalan kepribadian dan karakter. Sama halnya seperti yang 

terjadi dalam membuat perubahan di dalam lingkungan kerja- mendesaian ulang tata letak 

kantor, mengenyampingkan hubungan pelaporan, mengganti- ganti jadwal, adalah lebih 

dimaksudkan untuk perubahan perilaku daripada, katakanlah, pelatihan manajemen. 

Seorang sekretaris terhormat yang saya tahu, memulai pekerjaannya dengan banyak 

kesalahan. Dia dilatih dan diajari untuk tidak berfaedah. Akhirnya, dikarenakan eksekutif 

yang lain berada dalam kesibukan yang sangat dan tanpa bantuan, maka dia  dipindahkan 

untuk bekerja dengan eksekutif tadi. Untuk pengalaman seseorang, pekerjaan dia 

meningkat dan bahkan melebihi mutu aslinya. Sebuah lingkungan dan hubungan baru yang 

dia dapatkan.  

Siapa manajer- manajer yang mempertahankan orang dari pekerjaan terbaiknya 

sebagai sebuah hasil dari diskiriminasi politik? Kita semua lakukan tanpa mengetahuinya. 

Sangat sering tindakan- tindakan tersebut ditujukan dengan maksud- maksud terbaik. Ada 

satu sejarah sebagai contoh, yaitu mengenai peradilan dengan pengacara pria yang 

memproteksi perempuan dalam tempat pekerjaan, yaitu mencegah mereka untuk 

mengangkat barang- barang berat, menjamin mereka untuk istirahat sejenak (‘coffee 

breaks’), menyediakan penutup dalam toiletnya, dan membuat aturan bahwa adalah sebuah 

tindakan melanggar hukum bila mempersyaratkan kerja lembur. 

Namun  banyak aturan yang ‘memproteksi’ wanita- wanita ke dalam status kelas 

dua, banyak mereka dalam kemiskinan. Bahkan sekarang wanita- wanita  hanya 

mendapatkan 75 persen dari pembayaran yang didapatkan pria dengan pekerjaan yang 

sama.  Mereka secara sistematis ditempatkan di luar dari peran- peran manajemen karena 

sangat sulit bagi manajer melihat bagaimana seseorang yang harus memakai penutup 
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dalam toiletnya atau tidak dapat bekerja lembur tersebut harus ditempatkan dalam sebuah 

posisi kepemimpinan. 

Itulah mengapa kita memiliki hak- hak sipil yang tidak hanya memproteksi diri kita 

dari orang jahat, namun juga memproteksi kita dari orang baik, dari orang yang berpikir 

mereka tahu apa yang baik bagi kita. Jadi, tirani selalu bertindak demi kepentingan- 

kepentingan terbaik bagi orang- orangnya atau begitu pula mereka pikir. 

Gambaran Terpenting 

Dengan kesadaran politis yang didapatkan terhadap isu ini, saya sekarang dapat 

memahami bahwa saat saya duduk bersilangan meja dengan seorang perempuan, 

keseluruhan gambaran dari hidupnya adalah bahwa dia seorang perempuan. Hal itu 

merupakan satu kenyataan yang lebih penting terhadap pengalaman apa dalam hidupnya, 

daripada keperibadiannya, karakternya, atau perilakunya. Sama halnya terhadap pria. 

Pada diskusi kelompok pria yang pernah satu kali saya hadiri, seorang anggota 

mengatakan bahwa dia akan membicarakan tentang apa yang seharusnya di dalam toilet 

pria (di mana urinnya mengenai dinding dan saat ruang penuh, pria berderet melihat 

masing- masing kencingnya, menunggu giliran). Terkadang saat seorang pria mendapatkan 

kesempatan untuk gilirannya dan merasa tertekan dalam antrian, dia mengalami kesulitan 

untuk memulai kencingnya. Dalam beberapa detik dia mulai panik, terkadang sambil 

menutup retsleting celananya dan meninggalkannya, daripada menghadapi penghinaan 

karena berdiri terlalu lama terhadap orang disampingnya yang mulai keheranan.  

Mengapa menanyakan orang itu, apakah kita seakan- akan begitu baik terhadap hal 

tersebut? Jelas jawabannya adalah bahwa hal itu merupakan bagian dari tekanan yang 

besar pada pria terhadap produksi dan melakukannya. Anggota- anggota kelompok tersebut 

menemukan suatu kekuatan dari peran seks dalam lingkungan hidup mereka yang tidak  

dipikirkan sebelumnya. 

Gunanya Latihan 

 Dapat dimengerti bahwa manajer- manajer menolak untuk menerima pemikiran 

dalam bentuk- bentuk politis, namun pilihan- pilihannya menempatkan kesulitan yang kita 

tidak ingin muncul kemudian. Terkadang hasilnya dibayar mahal, seperti ketika arsip 

gugatan- gugatan pekerja yang berhubungan dengan pelecehan seksual. Namun 

konsekuensi politiknya  jauh melebihi politik- politik seksual. 

 Satu kali saya pernah terlibat dalam sebuah grup manajer dalam satu latihan untuk 

mengerti lebih baik mengenai tantangan yang mereka hadapi. Pada bagian atas papan tulis, 

kami menuliskan berbagai grup pergerakan kebebasan menurut masa- masanya (Kulit 
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Hitam Amerika, Latin, Asia, Perempuan, Pria, Anak- anak, Gays, Cacat, dan lain- lain). Pada 

bagian bawah, kami tuliskan area- area dari manajemen pembuat keputusan (rekruitmen, 

penempatan, pelatihan, kompensasi, produksi, pemasaran, periklanan, fasilitas, komunikasi, 

dan sebagainya). Kemudian kami buat garis ke bawah dan melintang papan tulis tersebut 

untuk menciptakan sebuah matrik yang masing- masing kotak menggambarkan interaksi 

dari area manajemen dengan sebuah kelompok kebebasan. 

 Selanjutnya, kami kemudian terlibat dalam sebuah diskusi yang hidup terhadap 

masalah yang dibuat atau keuntungan yang diberikan terhadap grup- grup tersebut dalam 

masing- masing area manajemennya. Misalnya, pada bagian antara kolom dan baris  

matriks antara fasilitas terhadap perempuan, peserta- peserta memikirkan desain dari ruang 

kantor yang diciptakan sebagai apa yang lebih dikatakan sebagai merendahkan, seperti 

sebuah kandang ayam – sebuah area kerja dari sekretaris dan asisten wanita yang tidak 

berjendela yang dikelilingi dengan kantor- kantor pribadi eksekutif. Mereka mendiskusikan 

perekrutan yang gagal untuk mendapatkan kelompok- kelompok yang terabaikan seperti 

penyandang cacat, pilihan satu tempat plant yang membuat kesulitan transportasi terhadap 

kelompok, otomasi produksi yang mengurangi kekuatan organisasi- organisasi buruh, 

kegagalan mempromosikan pekerja- pekerja yang kelebihan berat badan, dan seterusnya. 

Daftar situasi yang dilatih tadi secara maya tidak berujung, membuatnya begitu cerah dan 

membangkitkan kesadaran. 

 Pikiran demikian tidak akan mudah bagi kita, karena pemikiran tersebut tidak 

mungkin memperkirakan kelompok- kelompok  berikutnya yang akan membuat kebebasan 

yang dibutuhkan. Namun kita tetap dapat memelihara pikiran terbuka dan responsif, ingatan  

untuk tidak melewatkan kebutuhan- kebutuhan baru sederhana itu, karena kita tidak 

mengharapkan bahwa kelompok tersebut tidak puas. Mulanya, semua kebutuhan yang 

demikian telah kelihatan kepada banyak orang menjadi salah, teka- teki, tidak fair, tidak 

sopan, bahkan menggelikan. Kita telah belajar bahwa pada waktunya, persepsi ini berubah. 

Sebuah Tindakan Penyeimbangan 

  Akan menjadi naif untuk menyarankan bahwa kepedulian politikus besar akan terjadi 

tanpa set back. Nyatanya, belakangan ini kita telah mengerjakan diri kita ke dalam sebuah 

masalah kepelikan. Memperjuangkan hak- hak dari kelompok- kelompok khusus telah 

berkontribusi terhadap sebuah pengikisan hak- hak sipil yang tidak seorangpun 

mengantisipasinya. Ketika orang diperlakukan sebagai representasi dari kelompok- 

kelompok khusus, maka masyarakat terkelompok- kelompokan. Bahkan mungkin, kemajuan 

pada hak- hak asasi yang terjadi, dibayar dengan kesejahteraan umum. Permusuhan 

tumbuh antara kelompok- kelompok dalam persaingan bagi hak- haknya. Daripada 

mengurus komunitas, masing- masing kelompok- kelompok mengurus dirinya sendiri. 
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Pencapaian dan pemeliharaan komunitas harus menjadi prioritas utama kita. Jikalau tidak, 

maka konsep hak asasi tidak ada artinya. Hak untuk apa, jika bukan bagi masyarakat? 

  Terkadang realisasi setiap tindakan adalah sebuah tindakan politik yang tampaknya 

dapat sejajar dengan kekonyolan, dan kebutuhan – kebutuhan dari kelompok- kelompok 

politik lebih memperpelik kenyataan yang sudah kompleks yang dihadapi manajer- manajer 

setiap hari. Namun demikian, kita tidak dapat menghindarinya. Kita harus menyeimbangkan 

akomodasi- akomodasi kita terhadap mereka dengan mempergunakan keputusan- 

keputusan yang memastikan kestabilan dan kesuksesan dari organisasi secara menyeluruh. 
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SUMBER TERBAIK UNTUK SOLUSI DARI SEMUA 

MASALAH ADALAH ORANG ATAU KELOMPOK YANG 

BERADA PADA MASALAH TERSEBUT 

Mantan narapidana mampu lebih baik mengrehabilitasi narapidana secara dekat 

daripada pegawai penjara. Mantan ketergantungan obat lebih sukses membawa keluar 

penyandang- penyandang ketergantungan obat daripada psikiatris. Pelajar- pelajar lebih 

banyak belajar dari rekan- rekannya daripada pengajarnya. Orang cenderung lebih cerdas 

terhadap keadaannya daripada yang kita berikan bagi mereka. Jadi, satu genggaman penuh 

terhadap semua masalah adalah hanya di dalam tangan orang- orang yang berpengalaman. 

Pada awal tahun 1940-an, saat Carl Rogers mengklaim bahwa orang yang dalam  

masalah bisa jadi dalam posisi yang terbaik untuk mengetahui apa yang dilakukan untuknya. 

Dunia profesional merespon ini dengan ketakpercayaan dan cemoohan. Bagaimana bisa, 

orang kebanyakan yang menderita dalam sebuah masalahnya tahu bagaimana 

menyelesaikannya? Pendapat ini adalah klenik terhadap profesional terlatih untuk berpikir 

bahwa masalah- masalah dapat diselesaikan hanya dengan kesungguhan kemampuan 

analitis  dan kemampuan - kemampuan terapis mereka. 

  Pendapat ini telah banyak diterima dalam setiap area profesional secara praktis, 

termasuk manajemen, namun pendapat ini tidak dipraktekan secara seragam karena 

terkadang para ahli dapat membantu dan orang yang bermasalah tersebut tidaklah selalu 

penentu terbaik terhadap keadaannya. Namun paling tidak, Roger’s yakin bahwa pada suatu 

saat yang tampaknya konyol, sekarang berlaku secara luas 

Sebagai misal, perencana- perencana kemasyarakatan memahami manjurnya 

keterlibatan orang- orang yang menjadi bagian dari perencanaan yang dibuat dalam tiap- 

tiap tahap dari suatu proses.  Hal ini tidak saja membuka lebih lebar penerimaan terhadap 

sebuah rencana, namun memperbaikinya lebih baik, karena orang- orang tersebut kerap kali 

sungguh- sungguh peduli terhadap masalah- masalahnya yang luput dari penilaian para 

profesional  secara penuh.  

 Keabsahan terjelas dari pendekatan ini adalah semakin bertumbuhnya kelompok- 

kelompok dukung mandiri. Alcoholics Anonymous adalah satu kelompok ternama yang 

sesuai dengan kelompok yang dikatakan tadi, tanpa kepemimpinan profesional yang jelas, 

namun memiliki sebuah catatan terbaik terhadap pencegahan orang dari alkoholisme 

daripada profesional yang berdedikasi terhadap usaha tersebut. Sekarang ada ribuan 

organisasi dukung mandiri yang anggotanya mencapai jutaan orang, dari Weight Watcher

(Pengamat Kegemukan) hingga Parents Withouts Partners (Orangtua Tanpa Pasangan/ 
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Tunggal) dan hingga Gamblers Anonymous (Kelompok Pecandu Judi). Mereka masing- 

masing menunjukkan kekuatan dari orang yang tertimpa suatu masalah dan kemudian 

sekarang dapat membantu antar mereka dalam cara- cara yang para profesional tidak 

pelajari untuk dilakukan. 

 Kita dapat bersandar pada orang dengan cara seperti ini, karena di antara kita 

semua terletak sebuah keahlian peran yang jarang kita pernah gunakan, yaitu keahlian 

kehendak kompleks kita yang bagaimanapun kita pelajari melalui alam tentang kehidupan 

kita. Ini adalah dasar alasan mengapa manajer- manajer dapat efektif, sekalipun mereka 

mungkin tidak mendapatkan pelatihan formal. Mereka sudah mengetahuinya bagaimana. 

Terbukti Luas, Jarang Digunakan 

 Manajemen kepesertaan, melibatkan orang yang melakukan pekerjaannya dalam 

keputusan- keputusan yang mempengaruhi mereka, adalah didasarkan pada suatu 

pemikiran bahwa orang pada dasarnya adalah lebih baik daripada yang kita pikirkan dan 

dapat diandalkan terhadap pilihan tepat yang dibuatnya.  Sejumlah besar penelitian 

menunjukkan bahwa orang  lebih cepat belajar, menghasilkan lebih banyak, dan termotivasi 

lebih tinggi saat metode kepesertaan diberlakukan. Suatu tantangan terhadap manajemen 

adalah bagaimana mengetuk sumber berdayaguna ini. Tidak seorangpun tahu batas kinerja 

ketika pengharapan- pengharapan yang layak tersebut diperkenalkan dan suatu 

kesepadanan arsitektur sosial pada tempatnya.   

  Namun di sinilah paradoknya : Manakala pendekatan kepesertaan secara luas yang 

disepakati menjadi efektif, maka dalam prakteknya hal tersebut jarang dilakukan. 

Perusahaan- perusahaan bereksperimen dengan hal tersebut, namun sedikit sekali 

mempergunakan manajemen kepesertaan dalam sebuah penyinambungan hal- hal 

berorganisasi secara luas. Mengapa demikian? Jelas, satu jawabannya adalah bahwa 

manajer tidak suka merendahkan diri terhadap keahliannya dengan berasumsi bahwa 

kelompok dapat melakukan hal itu lebih baik.  Dan tentunya, ada alasan lain pula. 

 Manajemen kepesertaan tergantung pada saling percayanya suatu kelompok. 

Banyak manajer tidak memiliki keyakinan tentang hal tersebut dan tidak memiliki waktu 

membangun saling percaya tadi. Bahkan ketika suatu kelompok dikonsultasi, mereka tidak 

selalu saling percaya di antara mereka dan juga mungkin menolak suatu pendapat 

mengenai keterlibatan.  Membiarkan menghadapinya, dapat membutuhkan sejumlah waktu  

dan kesabaran yang luar biasa untuk membangun sebuah grup yang dapat mempraktekan 

manajemen kepesertaan.  Satu kesabaran yang harus dimiliki seperti seorang santo, untuk 

duduk dalam pertemuan di mana suatu kelompok akan menghabiskan 30 menit 

membicarakan tentang mesin kopi. 
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  Perusahaan- perusahaan juga tersandung dengan usaha- usaha pencapaian 

pendapat- pendapat manajemen kepesertaan yang terlalu digampangkan dan tidak 

mengetahui kompleksitas dari perilaku organisasi. Banyak perusahaan gagal memahami 

bahwa pendekatan kepesertaan membutuhkan seorang pemimpin yang bagaimanapun juga 

adalah berbeda, yang diselaraskan terhadap agenda- agenda tersembunyi dan  tidak 

muncul kepermukaan bersama- sama dalam semua rapat. 

 Akhirnya, manajer- manajer yang bereksperimen dengan metode- metode 

kepesertaan membuka diri mereka terhadap penghinaan. Kelompok- kelompok yang 

mentesting kemampuan mendengar pemimpin- pemimpin mereka tentang apa yang mereka 

katakan atau menerima pendapat- pendapatnya, dapat merendahkan pemimpin tersebut 

dengan menolak usahanya dalam membangkitkan partisipasi. Dalam situasi demikian, 

manajer- manajer yang mencoba mengundang pendapat, kerap kali menjadi fokus dari 

keluhan- keluhan organisasi. Terkadang bahkan membuka permusuhan. 

 Mary Douglas, antrhopolgis Inggris, satu kali pernah menjelaskan kepada saya 

bahwa sistem kepesertaan adalah benar- benar berbeda dari sistem hirarki. Tidak hanya 

dalam cara bahwa resiko- resiko yang dinilai dan keputusan yang dibuat, namun juga dalam 

cara orang diperlakukan. Pengenalan sistem kepesertaan yang tinggi cenderung membawa 

serangan kepada anggota- anggota yang lebih kuat dan kerap kali kepada pimpinan- 

pimpinannya, manakala sistemnya lebih berhirarki  maka serangannya kepada anggota- 

anggotanya yang lebih lemah. 

 Saya teringat konsultasi di sebuah universitas di mana pengawas satu fakultas  

menjalankan sebuah pendekatan kepesertaan. Semua hal yang memerlukan keputusan di 

bawa lebih dahulu ke pelajar dan pihak fakultas.  Orang yang baru masuk terkesan, bahwa 

mereka dapat mengekspresikan diri mereka begitu bebas, mereka dapat menantang provost

bahkan menggunakan kata- kata cabul terhadapnya. Hal ini begitu menyegarkan orang- 

orang muda yang mengabaikan penghargaan dampak kelemahan pengawas. Tiap masuk 

kelas melalui ritual yang sama, testing dan penghinaan pemimpin. Setelah beberapa waktu 

berlalu, saya saksikan pemakaian pengawas berkurang pelan- pelan yang mengambil 

eksperimen dengan energi yang tak terkendalikan dan antusiasme.  Dia meninggalkan 

pekerjaannya dan program tadi dikembalikan ke bentuk tradional. 

Melestarikan Sumber Daya Manusia 

Pengalaman tersebut adalah satu dari banyak pengalaman yang membawa saya 

untuk mengambil apa yang akan saya katakan sebagai sebuah pendekatan “pelestarian 

sumber daya” untuk konsultasi dengan kelompok. Sekarang saya cenderung memulai 

konsultasi saya dengan menanyakan kelompok tersebut untuk mengidentifikasi sumber- 
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sumber yang paling berharga menurut jenisnya: sumber daya manusia, biasanya pimpinan 

kelompok dan individu- individu paling kreatif dalam suatu kelompok. Kemudian saya gali 

bersama- sama kelompok mengenai cara- cara sumber- sumber daya tadi dapat dilindungi , 

ditingkatkan, dan dilestarikan. 

 Kerap kali daripada tidak, suatu kelompok akan menyadari apa yang dimilikinya, 

bahwa individu- individu tersebut membutuhkan suatu ekspresi penghargaan, pengenalan, 

bahkan beberapa perbedaan. Kelompok tersebut akan sering menyatakan dirinya dengan 

cara- cara menghargai keinginan- keinginan yang khusus terhadap individu- individunya. 

Sebagai misal, mengerti bahwa pada satu waktu mereka perlu menutup pintunya atau 

bekerja pada jam- jam yang tidak biasa.  Daripada mengeluh mengenai gaya 

kepemimpinan, kebiasaan kerja, atau tabiat- tabiat rekan kerja, kelompok merancang cara- 

cara mengakomodasikan mereka. Prosesnya adalah menyediakan satu landasan untuk 

membangun diskusi dari isu- isu mendasar. 
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ORGANISASI YANG PALING MEMBUTUHKAN BANTUAN 

AKAN DIUNTUNGKAN PALING SEDIKIT DENGAN 

BANTUAN TERSEBUT

 Biasanya perusahaan- perusahaan yang benar- benar bermasalah tidak mencari 

bantuan. Namun ketika mereka melakukan hal tersebut, maka mereka menghadapi suatu 

waktu yang begitu sulit untuk diuntungkan terhadap hal tadi. Situasi tadi paralel dalam 

masalah psikoterapi. Psikoterapi biasanya tidak berjalan dengan efektif untuk orang yang 

sakit mentalnya begitu parah,  namun akan berlaku dengan baik terhadap orang yang sehat. 

Makin sehat anda secara psikologi atau tampaknya, mungkin anda makin kurang terhadap 

keinginan untuk berubah, maka anda makin bisa untuk berubah. 

  Bukanlah secara kebetulan, bahwa kebanyakan para psikoterapi tidak bekerja di 

rumahsakit- rumahsakit jiwa, namun di tempat- tempat prakteknya untuk melakukan 

konsultasi dengan orang yang secara relatif adalah sehat. Para Psikoterapi memiliki jauh 

lebih banyak penawaran terhadap orang- orang yang demikian. Dalam cara yang sama, 

konsultan manajemen lebih sering bekerja dengan organisasi- organisasi yang secara relatif 

adalah sehat. Mereka jarang diminta untuk organisasi- organisasi yang benar- benar 

bermasalah, dan sebagai faktanya adalah karena sedikit tawaran kepada mereka. 

 Peran konsultan pada intinya adalah memegang satu cermin terhadap organisasi 

untuk mencerminkan suatu proses yang bisa saja membatasi pertumbuhannya.  Seperti 

yang mungkin diharapkan, karena kebanyakan pusat isu- isu kritikal adalah sekitar 

kepemimpinan dan bukan kinerja lini bawah. Lalu sedikit yang mengherankan pula adalah 

bahwa pimpinan- pimpinan dari perusahaan- perusahaan yang bermasalah tadi cenderung 

malu mengundang konsultan. Mereka tahu bahwa mereka seharusnya melakukan dengan 

seksama beberapa pengujian diri. 

Mencari  Suatu Penyelesaian yang Mudah 

  Hal yang paling sering ditemukan dari organisasi yang bermasalah adalah gagalnya 

gaya kepemimpinan, hubungan internal yang lemah, dan manajerial kehilangan pokok- 

pokok permasalahannya. Harapan semu dari sebuah organisasi bermasalah yang demikian 

adalah karena mereka akan terselamatkan tanpa perlu melakukan perubahan  pada area- 

area pribadi yang lebih tinggi tadi. Mungkin pasar akan kembali berubah, mungkin akan 

datang satu pinjaman hutang, mungkin akan ada sebuah teknik baru yang dapat 
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dipergunakan untuk menangani pekerja- pekerja yang sulit, mungkin para pesaing akan 

menyerah, atau mungkin produk- produk baru akan berhasil. 

 Harapannya adalah bahwa tidak ada seorang anggota pun dari organisasi tadi akan 

membuat jalinan perubahan- perubahan dalam cara mereka melakukan kerjasama, atau 

dalam keyakinan diri mereka dan cara mereka melakukan keputusan. Lalu, sekalipun ketika 

para ahli diminta oleh perusahaan- perusahaan bermasalah tadi, maka para manajer kerap 

kali mencari solusi yang bukan berkenaan dengan personal, yaitu melalui cara- cara paling 

baik untuk menyeleksi eksekutif- eksekutif baru, sebuah jurus baru untuk sukses, dan 

sebuah rangkaian kata- kata motivasi baru. Mereka jarang dipersiapkan untuk menguji diri 

secara intensif, yang ternyata hal tersebut adalah begitu sering dibutuhkan untuk mencapai 

inti dari masalah. 

Malapetaka Terhadap Saat yang Tepat 

  Apa yang menjadi suatu keyakinan bahwa satu krisis akan membawa organisasi- 

organisasi berputar- putar untuk memahami terhadap diperlukannya satu bantuan, adalah 

karena suatu masalah telah mencapai suatu keadaan hingga dikatakan sebagai 

malapetaka, yang mendesak orang untuk melihat diri mereka? Tidaklah juga perlu demikian. 

 Manakala hal yang demikian itu benar terjadi, di mana sebuah krisis sering memaksa 

perubahan dan (seperti kita akan lihat dalam bab- bab berikutnya kemudian) malapetaka 

dapat begitu membantu terhadap sebuah organisasi, atau kemungkinan besar tidak pula 

membuat organisasi tadi akan melakukan sebuah pengujian diri yang nyata, karena pada 

kenyataannya penolakan benar- benar begitu kuat dan terlalu dalam. Kemungkinan besar 

yang akan terjadi adalah pemberhentian secara besar- besaran; stockholder akan memaksa 

perubahan kepemimpinan; dilakukan radikal dan terkadang tindakan re-organisasi yang 

akan membutuhkan waktu yang kelewat lama. Namun, cara- cara yang dapat sebuah 

konsultan manajemen begitu membantu adalah bukan berupa mengkomando banyak 

penanganan terhadap tahapan dari kejadian- kejadian tersebut. 

 Pada ujung lainnya dari suatu spektrum keberhasilan, yaitu di mana saat perusahaan  

untung begitu besar karena perusahaan tersebut mencapai satu keberhasilan dari produk 

yang tidak terbilang nilainya atau mendapatkan suatu pangsa pasar yang begitu luar biasa, 

maka kebanyakan tindakan manajerial dapat diterima. Kemakmuran mungkin saja 

mengangkat perlakuan bemurah hati terhadap para pekerja, namun yang demikian itu 

tidaklah selalu iklim yang terbaik bagi evaluasi diri. 

 Jadi, dengan sebuah “organisasi yang sehat”, saya tidak perlu artikan sebuah 

kemakmuran. Dalam sebuah organisasi yang makmur seseorang bisa mendapatkan hampir 

kesemuanya.  Tentunya hal tersebut sudah umum bagi  pimpinan- pimpinan dalam 

organisasi yang demikian tadi untuk menunjukkan keberhasilan mereka terhadap tindakan- 
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tindakan manajerial yang mungkin tidak semuanya efektif apabila mereka berada di dalam 

sebuah iklim bisnis yang kurang menyenangkan. 

Siapa yang Berubah dan Tidak ? 

 Meskipun pimpinan- pimpinan perusahaan terkadang memanggil konsultan- 

konsultan untuk membantu  membuat orang lain berubah, paradoksnya adalah bahwa orang 

yang mereka inginkan untuk berubah tadi ternyata akan berubah sedikit. Malahan, 

tanggungjawab tersebut biasanya berpindah kepada pimpinan- pimpinan itu sendiri, karena 

sebenarnya mereka sendirilah yang lebih mampu untuk membuat perubahan. 

 Hal ini dapat menjadi satu pengalaman yang memfrustasikan pemimpin. Suatu kali 

saya berkonsultasi dengan sebuah organisasi yang presidennya tidak sabar dengan perilaku 

salah satu anggota staff seniornya dan menginginkan saya mengatur orang tersebut untuk 

dikeluarkan. Seperti apa yang terjadi, anggota staff tersebut adalah juga orang paling kreatif 

dan pekerja keras dalam organisasi, serta bertanggungjawab terhadap hampir seluruh area 

kerja perusahaan tersebut,  tetapi kenyataannya dia memiliki pendirian yang keras. 

 Karena begitu luar biasa bernilainya dia  terhadap organisasi dan tampaknya karena 

suatu keputusasaan terhadap apa yang dia pernah ubah, saya malahan bekerja bersama 

dengan presiden untuk membantu dia beradaptasi terhadap perilakunya untuk 

mengakomodasikan orang tersebut. Mungkin saat itu tampaknya tidak fair, karena presiden 

adalah satu- satunya orang yang dapat membuat perubahan- perubahan yang dibutuhkan 

dan menjaga produktifitas organisasi tersebut. 

 Pada dasarnya, orang menginginkan seseorang berubah dan seringkali untuk alasan 

yang baik. Namun bagi konsultan, aturan umumnya adalah bahwa orang yang dapat 

berubah adalah orang yang bekerja dengan orang tadi dan biasanya adalah orang yang 

telah membawa situasi tersebut kepada konsultan pada tempat pertama. Konyolnya, 

sekalipun seluruhnya berlaku, yaitu bahwa pendekatannya adalah kita meminta perubahan 

dari orang- orang yang paling sedikit untuk berubah agar berubah.     



Haery Sihombing (HHIP)                                                                                                                  V-4 

V-Kepelikan- Kepelikan Organisasi 

16

INDIVIDU- INDIVIDU HAMPIR TAK DAPAT 

DIHANCURKAN, NAMUN ORGANISASI- ORGANISASILAH 

YANG PALING RAPUH

 Saya  berulang kali terkesan  dengan bagaimana tangguhnya suatu individu- 

individu, namun begitu rapuhnya suatu organisasi yang merupakan kunci terhadap 

kebertahanan mereka.

 Sekalipun terhadap suatu kondisi yang begitu hebat, konfrontasional, dan terkadang 

situasi- situasi yang traumatik, keadaan tersebut adalah jarang menghancurkan individu. Ya 

memang bisa saja hal yang demikian tadi itu menyakitkan, namun jarang menjadi 

kehancuran yang permanen. Orang yang lolos dari bencana alam yang sangat parah, 

secara relatif bentuk psikologinya baik. Namun jalinan hubungan dapat dihancurkan dengan 

satu kesalahan kata dan satu tindakan. Hal itu berimplikasi penting bagi organisasi- 

organisasi, terutama organisasi yang kecil.  Kebanyakan, bisnis gagal karena pecahnya 

hubungan di antara para pemiliknya.  

 Secara umum, pendapat- pendapat yang dianut tentang kerapuhan individu- individu 

membawa kita untuk memperlakukan orang yang telah melewati pengalaman- pengalaman 

yang menakutkan tadi, seperti halnya pembunuhan masal, seakan- akan mereka itu seperti 

barang yang hancur. Sehingga kita memperbesar penderitaan mereka dengan 

memperlakukannya sebagai sesuatu yang bagaimanapun adalah lebih kecil dari 

kemampuan mereka sepenuhnya. Maksudnya, bukanlah mengatakan bahwa orang tersebut 

tidak menderita, namun mereka tidak dihancurkan pada satu hal di mana fungsi mereka 

kurang normal. Mantan murid saya, Edith Egers, seseorang yang lolos dari pembunuhan 

masal Auschwitch menemukan hal ini terjadi saat dia melakukan studi terhadap orang- 

orang yang lolos bertahan dari pembunuhan masal tersebut. Manakala mereka  tidak 

dibimbangkan dengan ketakutan yang mendalam dan masih pada takaran ukuran 

keseluruhan penyesuaian hidup dan kepribadian, mereka sama baiknya atau lebih baik 

daripada yang tidak berpengalaman terhadap cobaan berat yang demikian tadi. 

Cadas- Cadas Rapuh 

 Individu- individu adalah sangat kuat, namun organisasi tidak. Sebagian alasan 

mengapa kita tidak memahami rapuhnya organisasi, adalah bahwa kita punya satu waktu 

yang sulit untuk mempercayai bahwa suatu jalinan hubungan yang membuatnya berlaku 

adalah nyata.  Bahkan psikolog terkadang berpikir bahwa  organisasi adalah sekedar 

kumpulan individu. Namun jalinan hubungan- ikatan antar manusia- adalah begitu nyata, 
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dan memiliki satu kehidupannya tersendiri. Terhadap satu hal yang lebih besar, mereka 

menentukan suatu perilaku dari sebuah organisasi dan orang- orang didalamnya. 

 Kita mungkin juga merasa bahwa kita dapat menyalahgunakan organisasi, karena 

kita memiliki semua pengalaman dengan birokrasi yang membuat mereka tampaknya 

seperti cadas, tidak dapat ditembus terhadap semua usaha agar membuat mereka 

menanggapinya. Kita merasa tidak memiliki pengaruh terhadap organisasi yang tidak 

mempersoalkan dengan apa yang kita lakukan, mereka akan menyerapnya. Tentunya hal ini 

bukanlah yang dimaksud. Satu berita buruk media masa dapat menghancurkan sebuah 

birokrasi. Sekalipun terhadap perusahaan raksasa yang tampaknya tidak dapat 

dihancurkan, namun dapat dicederai secara serius atau bahkan dijatuhkan dengan sebuah 

kejadian yang tidak menguntungkan. Seperti baru- baru ini kita lihat dengan bangkrutnya 

Dow-Corning sebagai hasil dari satu penuntutan hukum atas nama pasien- pasiennya yang 

merupakan penerima pemasangan silikon payudara, dan hasil keputusan terhadap Johns-

Manville karena proses pengadilan atas gangguan kesehatan karena serbuk asbestos. 

 Tidak semua perusahaan layak lolos bertahan dari keadaan tadi, namun paling tidak 

kita harus membayarnya dengan perhatian yang lebih sebagai satu kelompok untuk 

mempertahankan organisasi. Kita tidak dapat berasumsi, apakah karena mereka besar, 

maka mereka juga tidak dapat  terkalahkan. Suatu organisasi yang bermasalah atau gagal, 

membutuhkan paling tidak banyaknya perhatian sebagai satu masalah atau kegagalan 

individu. Kehidupan kita tergantung pada organisasi- organisasi. Untuk semua tujuan- tujuan 

yang dilaksanakan, dalam pengertian kemampuan kita untuk mengerti dan meningkatkan 

fungsi- fungsi cara organisasi, mungkin individu- individu tadi menjadi fokus yang salah dari 

perhatian kita. Mungkin seharusnya kita melihat secara hati- hati atas hubungan- hubungan  

dari individu, grup, keluarga, dan tim kerja. 

 Berdasarkan pengalaman saya, bahwa kebanyakan orang yang menderita dalam 

kehidupannya adalah terjadi karena jatuh atau gagalnya jalinan hubungan, seperti 

penolakan orangtua, percekcokan rumah tangga, kesulitan- kesulitan dengan atasan atau 

senjangnya hubungan, serta pengucilan, terasing, dan terkikisnya komunitas. Oleh 

karenanya, suatu jalan terbaik untuk berurusan dengan individu- individu adalah mungkin 

dengan meningkatkan jalinan hubungan. 
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SUATU HAL YANG PALING BAIK ADALAH 

SESUATU YANG TERBURUK YANG DIRASAKAN

 Saat kita para manajer mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi, kita berharap 

bahwa usaha kita akan menghasilkan kepuasan untuk sesuatu hal yang kita coba bantu. 

Namun hal ini jarang terjadi dan tidak untuk jangka yang panjang. Paradoknya adalah, 

bahwa peningkatan dalam hubungan antar manusia tidak membawa ke arah kepuasan., 

namun kepada perasaan kurang senang, meskipun sebelumnya sudah terdapat satu derajat 

ketidakpuasan yang lebih tinggi. 

  Contohnya adalah suatu sejarah revolusi. Revolusi dimulai bukan pada saat kondisi 

yang terburuk, namun hanya terjadi setelah mereka memulai perbaikan melalui 

pembaharuan yang mulai dilembagakan, kepemimpinan yang dibangun, dan suatu populasi 

telah mendapatkan visi baru tentang apa yang mungkin terjadi. Sebelumnya orang- orang 

mungkin berputus asa, namun mereka tidak menunjukkan hal- hal khusus dari 

ketidakpuasan yang datang dari hal- hal yang diharapkan untuk lebih baik tadi. Hal- hal yang 

demikian terjadi seperti dikatakan para sejarahwan sebagai Teori Terbitnya Harapan 

(Theory of Raising Expectations). Hal tersebut merupakan bahan bakar terhadap api 

revolusi dan perubahan, karena menciptakan satu ketidaksesuaian antara apa yang dimiliki 

orang dan apa yang mereka lihat sebagai kemungkinan untuk dimiliki. Ketidaksesuaian 

tersebut adalah sumber ketidakpuasan dan mesin untuk perubahan. 

 Ahli psikoterapi bekerja dengan cara yang sama. Terapi yang berhasil adalah 

mengarahkan kepada bukan untuk memuaskan, namun mengarahkan kepada perasaan 

yang baru dan berbeda terhadap ketidakpuasan. Ahli psikoterapi merupakan orang yang 

menyelesaikan suatu masalah berderajat rendah dengan membawa orang bermasalah 

untuk terapi, yaitu menjadikan orang bermasalah tadi puas, yang malahan akan menjadi 

tidak puas terhadap hal- hal yang berderajat lebih tinggi.  

 Hal ini ditunjukkan dalam sebuah proyek penelitian yang dilakukan oleh mantan 

murid saya, psikolog Marcine Johnson. Dalam studinya, pasien- pasien memulai 

psikoterapinya dengan menggambarkan diri mereka dalam hal yang berderajat rendah:         

“ Saya merasa lelah sekali.”, “ Saya khawatir tentang keamanan kerja.” Kemudian, sesuai 

dengan berjalannya terapi, mereka mulai menyatakan perhatian pada derajat menengahnya: 

“Saya tidak menerima cukup penghargaan dari yang lain.” Pada akhir terapi, mereka 

membangun ketidakpuasan yang derajatnya lebih tinggi:” Saya butuh  kebanggaan lebih, 

terhadap siapa saya.” “Saya harap, saya dapat mencapai sesuatu yang lebih penting.” 
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 Mengapa fenomena ini penting dimengerti? Karena motivasi untuk 

menyinambungkan perubahan dan pertumbuhan datang dari suatu pembangunan 

ketidakpuasan yang mutunya  lebih tinggi, kemudian menggerakkannya pada solusi dari 

masalah- masalah yang lebih penting. 

Mendengarkan Sang Penggerutu 

 Psikolog Abraham Maslow punya satu cara yang menarik dari penjelasan fenomena 

ini seperti yang digunakan terhadap kesehatan organisasi. Dia menyarankan para manajer 

untuk mendengarkan tidak hanya terhadap keluhan- keluhan yang tampak atau tidak, 

namun lebih kepada apa yang orang keluhkan, yaitu mutu atau derajat suatu keluhan. Dia 

katakan sebagai  “Penggerutu”.  Dalam organisasi yang kurang sehat, Maslow katakan, 

bahwa anda dapat berharap untuk mendengarkan gerutuan berderajat rendah- keluhan- 

keluhan tentang kondisi kerja- tentang apa yang dia katakan “kebutuhan yang kurang.” 

Sebagai contoh: “Terlalu panas di sini.” atau, “Saya tidak dibayar cukup.” 

 Dalam sebuah organisasi yang lebih sehat, Maslow katakan, mungkin ada gerutuan 

yang berderajat lebih tinggi, yakni keluhan- keluhan yang jauh melebihi diri sedirinya 

terhadap kepentingan pribadi: “Apa kamu dengar apa yang terjadi terhadap orang- orang di 

Plant Dua? Mereka memang dibohongi.” Atau,” Kita butuh standar keamanan yang lebih 

baik disekitar ini.”  Namun dalam suatu organisasi yang paling sehat, mungkin akan menjadi 

‘meta-gerutu’ (metegrumbles), yaitu keluhan- keluhan yang dilakukan dengan kebutuhan 

aktualisasi diri: “ Saya tidak merasa bahwa talenta saya benar- benar dipergunakan.” Atau   

,” Saya tidak merasa bahwa saya cukup sesuai di sini.” 

 Disitulah kekonyolannya. Hal ini terjadi hanya di dalam sebuah organisasi di mana 

orang telah berada pada keadaannya dan di mana talenta mereka telah dipergunakan, 

sehingga akan muncul terhadap orang tadi untuk mengeluhkan tentang isu- isu tersebut. 

Apa yang menjadi pengertian terhadap hal tadi bagi manajer adalah, bahwa peningkatan 

tidak membawa kepuasan, namun kebalikannya. Konyol seperti tampaknya. Suatu jalan 

untuk menentukan keefektifan anda adalah menilai mutu dari ketidakpuasan yang anda 

lahirkan, kemampuan untuk menghasilkan pergerakan dari ketidakpuasan berderajat rendah 

ke yang lebih tinggi. 

 Hal ini sangatlah berguna untuk menyimpan dalam pikiran tentang bagaimana 

potensinya suatu isu mungkin terlihat. Suatu kelenturan melalui ciri- ciri berpakaian yang 

dipergunakan di banyak perusahaan telah membuat hal tersebut dimungkinkan pada satu 

hari atau lebih dalam seminggu bagi pekerja- pekerja untuk melepaskan jas dan dasi , atau 

pakaian resmi dan sepatu bertumit. Manajer- manajer yang berharap staf- stafnya 

diperkenankan dengan perubahan kebijakan yang seharusnya demikian, malahan 
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dicengangkan dengan suatu tumpukan keinginan- keinginan, pertanyaan, dan keluhan- 

keluhan yang dihasilkan. 

 Ini bukanlah sekedar kebijakan baru yang membingungkan orang. Mereka sekedar 

melakukan apa yang secara normal orang- orang lakukan di mana situasinya telah 

ditingkatkan. Kemudahan dengan melalui cirinya berpakaian, telah membangkitkan 

harapan- harapan untuk perubahan yang lebih, dan sekarang mereka inginkan hari- hari 

yang lebih tidak formal, yaitu dengan cara- cara berpakaian yang lebih longgar dan 

kebijakan- kebijakan yang lebih jelas. Kasihannya, maksud baik manajer tersebut, yang 

tidak dapat membayangkan bagaimana baiknya suatu maksud tindakan, ternyata membawa 

kepada gerutuan. 

Satu Dinamika yang Mencengangkan 

 Paradok dari terbitnya keinginan- keinginan membantu kita untuk mengerti lebih baik 

mengapa hal ini, seperti misalnya di kampus- kampus terbaik, terdapat keresahan- 

keresahan dan keinginan terhadap perubahan. Demikian pula halnya di kota- kota, di  mana 

langkah- langkah yang lebih besar di dalam hubungan antar ras, justru memiliki  tekanan 

yang lebih tinggi. Serta di negara- negara yang membuat jalannya terhadap perubahan 

demokrasi, justru mendapatkan kebutuhan- kebutuhan permintaan yang paling bermasalah 

dari populasinya. 

  Kejadian- kejadian liberalisasi di negara- negara Eropa Timur dan Cina dapat 

diterjemahkan sebagai cara tersebut. Banyak pengamat pergolakan Eropa meyakini suatu 

kebutuhan untuk kebebasan yang lebih adalah sebagai suatu hasil dari tekanan dan frustasi 

buruk yang panjang. Namun, jika kita mengikutinya secara logika yang tinggi dan alur 

pemikiran dari alasannya tersebut, kemudian pada siapa orang yang menderita karena 

paling ditekan, serta yang memiliki pemimpin- pemimpin yang paling bergaris keras, maka 

dialah yang paling memprotes keras.  Hal tersebut tidaklah tampak seperti apa yang terjadi. 

Negara- negara Eropa Timur dengan kepemimpinan yang paling keras dan paling represif 

adalah negara yang paling terakhir meninggalkan komunis. Protes- protesnya tidak sekeras 

seperti di Rumania atau Bulgaria. Protes- protes yang terjadi di Jerman Timur, Polandia, 

Hungaria, dan Cekoslowakia, di mana malahan garis keras telah diabaikan untuk beberapa 

waktu. Dan di Uni Soviet sendiri, di mana malah ironisnya, ada Gorbachev seorang arsitek 

glasnost dan perestroika yang ditendang keluar. 

 Bukanlah suatu kebetulan bahwa di Cina, di mana protes di lapangan Tiananmen 

meletus setelah pimpinan- pimpinan negara tersebut membuka diri terhadap dunia luar yang 

mungkin  belum ada dalam sejarah pembuat- pembuat aturan sebelumnya. Pemimpin- 

pemimpin tersebut pasti dicengangkan saat mereka dijadikan target- target terhadap protes. 

Mereka membuat kesejahteraan di China menjadi dua kali lipat dalam satu dekade, dan 
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melembagakan semua hal dari demokrasi terpimpin dan reformasi kapital. Kemudian apa 

yang mereka dapatkan? Dari sudut pandang mereka adalah kemarahan, protes, pelajar 

yang tidak tahu berterimakasih. Namun, meskipun evaluasi keberhasilan mereka pada mutu 

dari ketidakpuasan tersebut telah diciptakan, mereka menjadi marah terhadap diri mereka 

sendiri dan mengerjakan tindakan represif yang luar biasa, walaupun latar belakangnya 

telah mereka persiapkan dengan baik. Pelajar- pelajar, seperti rekan- rekannya di Eropa 

Timur, terpanggil untuk menggeser pimpinan- pimpinan tertinggi yang telah melembagakan 

reformasi, yang pada pimpinan- pimpinan tertinggi tersebut tadi terletak harapan- harapan 

baru.

Dalam Perkawinan, Keluhannya Berbeda 

 Paradok terbitnya keinginan- keinginan juga mendukung argumen tentang 

perkawinan yang baik, yaitu perkawinan yang mencerminkan apa yang banyak orang 

inginkan dalam perkawinan (cinta dan pengertian, keinginan- keinginan bersama, kehidupan 

seks yang baik, komitmen yang kuat terhadap anak- anak mereka, dan sebagainya)- lebih 

besar kemungkinannya gagal daripada yang perkawinannya buruk. Mendengarkan keluhan- 

keluhan perceraian masa kini, anda jarang mendengar tentang brutalitas dan 

pengkhianatan, namun biasanya sesuatu yang seperti ini:,” Kami hanya tidak berkomunikasi 

begitu baik.” “Perbedaan pendidikan antar kami terlalu besar untuk menyelesaikannya.”  

“Saya merasa terperangkap dalam suatu hubungan.” 

 Orang memasuki perkawinan dengan keinginan yang lebih besar daripada 

sebelumnya. Pasangan sekarang berharap dan bahkan sebagai kebutuhan, yakni 

komunikasi dan pengertian, berbagi nilai dan tujuan, persekutuan intelektual, kehidupan 

seks yang terpenuhi, romantika cinta yang mendalam, saat- saat intim yang sangat 

berkesan, yaitu sebuah ukuran mutu yang bukan bagian dari yang diharapkan pada tahun- 

tahun sebelumnya. Saat peningkatan keinginan tersebut tidak tercapai, sekalipun dalam 

perkawinan yang tampaknya ideal- yang terhormat, hasilnya ketidakpuasan yang berderajat 

tinggi. Terkadang perkawinan membawa ke saat- saat puncak yang demikian tadi, di mana 

pasangan tersebut terbebani suatu hubungan dengan keinginan yang lebih besar. 

 Lagi pula, bahwa dalam pemikiran Amerika: kita harus mengambil tindakan 

manakala kita merasa bahwa kita memiliki suatu “masalah”. Terlalu sering tindakan yang 

kita ambil tersebut adalah saya katakan sebagai terminal tindakan (terminal action). Kita 

tidak dapat membetulkan perkawinan, sehingga kita akhiri dalam keyakinan bahwa kita 

mengambil tindakan yang bertanggungjawab. Orang memperlakukan pekerjaan- 

pekerjaannya dengan suatu cara yang sama. Ketidakpuasaan berderajat tinggi dan suatu 

perasaan ingin bertindak membawa banyak orang keluar pekerjaan. Saya menyangka 

sangatlah tidak perlu, bahwa semuanya ini akan membantu menjelaskan suatu kekonyolan 
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di mana perkawinan kedua adalah lebih baik daripada perkawinan pertama, namun lebih 

pendek!
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KITA PIKIR KITA MENGINGINKAN  KREATIFITAS 

ATAU PERUBAHAN, NAMUN SEBENARNYA TIDAK 

   

 Dari pengalaman saya sebagai seorang psikoterapi, saya terus menerus bergelut 

dengan satu paradok mendasar, yaitu: klien- klien yang datang ke terapi saya tampaknya 

menginginkan perubahan, padahal pada kenyataannya, ternyata mereka kebanyakan 

menghabiskan waktu untuk menolaknya. Setidaknya sebagian, hal ini dapat ditelusuri 

terhadap ketidakmauan mereka untuk memberikan  suatu gambaran yang sebenarnya 

tentang diri mereka. Yaitu gambaran- gambaran yang dibangun sepanjang kehidupan 

mereka, yakni berupa citra diri atau konsep diri yang mereka miliki untuk 

mengidentifikasikan diri mereka sendiri. Sehingga dapatlah dimengerti, bahwa mengabaikan 

mereka bisa saja sungguh menyakitkan. 

 Saya melihat penolakan tersebut sama halnya seperti di dalam program- program 

pelatihan manajemen, yaitu di kala orang atau kelompok diletakkan dalam situasi di mana 

terdapat kebebasan untuk melakukan secara berbeda daripada yang biasa berlaku. 

Manajer- manajer turut mengambil bagian dalam sesi- sesi tersebut barangkali dikarenakan 

mereka menginginkan pengalaman yang baru dalam hubungan pribadi mereka. Namun 

kemudian mereka bergabung dengan peserta- peserta lainnya untuk menolak suatu 

pengalaman baru dengan mencoba menciptakan situasi yang sama terhadap contoh yang 

mereka benci dalam kehidupan mereka setiap harinya. Mereka tampaknya mendorong  

untuk membuat sesi- sesi tersebut ke dalam hal yang paling konvensional dari pertemuan- 

pertemuan dengan agenda- agenda, tujuan- tujuan, kepemimpinan yang ditunjuk, dan 

sebagainya. Kerap kali dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi kelompok- kelompok 

tersebut agar merasa cukup aman untuk menggali cara- cara yang berbeda dari 

pekerjaannya.  

Keran Kreatifitas 

  Meskipun kebanyakan orang- orang berpikir sebaliknya, namun secara relatif ide- ide 

kreatif mudah didapatkan. Biasanya, semua yang anda harus lakukan terhadap hal yang 

demikian adalah dengan membuat suatu permintaan seperti halnya dalam sesi- sesi 

brainstorming. Namun ide- ide baik yang berasal dari kreatifitas yang dialami dengan cara 

yang demikian, hanyalah satu bagian kecil dari apa yang diambil untuk melembagakan 

perubahan. Karena bagaimanapun sebenarnya, yang paling berat adalah mengaplikasikan 

satu ide tadi. 
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 Suatu kali saya pernah menjalankan sebuah organisasi di mana kami melakukan 

yang terbaik untuk mendorong inovasi.  Namun,  terkadang saya merasa bahwa jika lebih 

dari satu orang membawa ide- ide baik lainnya kepada saya, maka kesabaran saya menjadi 

hilang karena saya tidak tahu bagaimana saya dapat mengelola terhadap apa yang sudah 

ada di hadapan saya tesebut. Masalah yang paling mendasar dengan kreatifitas adalah 

bahwa setiap ide- ide yang paling baru memerlukan manajer dan tenaga kerja untuk 

mengalami perubahan yang mendasar. Maka, tidaklah mengherankan bahwa kebanyakan 

organisasi- organisasi seperti sekolah, bisnis, gereja, dan lainnya, tampaknya dirancang 

untuk tujuan yang jelas dari penyurutan kreatifitas. 

 Kami pun mengatur keran kreatifitas karena biasanya kreatifitas tadi berarti  

mengetuk suatu ketidaksadaran, suatu dunia perasaan. Kami mengkhawatirkan bentuk- 

bentuk emosional, keakraban, dan ketersinggungan. Perasaan- perasaan adalah musuh 

kami, karena kami kerap kali berpikir. Kami khawatir jika kami melepaskan tali pengikat 

perasaan terdalam kami, maka kami akan bermain- main dengan api, dan oleh karenanya 

kami menyensor diri kami serta satu sama lainnya dengan cara- cara yang singkat. 

Kami mainkan permainan-permainan intelektual. “Mendefinisikan suatu hal” . atau , 

“Dengan wewenang apa  anda membuat klaim tersebut?” 

Kami tentukan dan evaluasi. “Kamu mempergunakan cat terlalu banyak. “ atau, 

“Sebelumnya, hal ini adalah lebih baik” (Manajer- manajer dan pekerja- pekerja begitu 

mengkhawatirkan tinjauan evaluasi terhadap kinerja mereka yang  tidak dilakukan sesuai 

dengan kinerja aktualnya).  

Kami tentu sepakat sepenuhnya. “Kami selalu melakukan cara tersebut. “ atau, “Kami 

tidak membuat perkecualian di sini?” 

Kami berpikir dengan cara- cara  stereotip “Saya tidak dapat bekerja dengan seorang bos 

perempuan.“ atau, “Laki- laki adalah rasional, namun perempuan adalah berdasarkan 

naluri.” Semua stereotip ini mengkondisikan reaksi- reaksi kita dan membuat kita sukar 

untuk melihat suatu kemungkinan- kemungkinan lain bagi perubahan. 

Kami tidak mempercayai pengalaman kami, sehingga kami melatih pekerja- pekerja 

kami untuk tidak mempercayainya. Kami mengatakan kepada mereka ,”Kamu tidak siap 

mengambil tanggungjawab tersebut,” dan lambat laun mereka menyepelekan pengalaman 

mereka serta  tunduk terhadap keputusan- keputusan orang lain.  
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Buatlah Hal Itu Terkelola.

 Kreatifitas nyata yang merupakan suatu bentuk tanggungjawab untuk terobosan 

perubahan dalam masyarakat kita, selalu melanggar aturan- aturan. Itulah mengapa 

kreatifitas  tidak dapat benar- benar dikelola. Dan di dalam hampir semua organisasi pada 

saat kita katakan kita hasratkan kreatifitas, maka artinya adalah bentuk kreatifitas yang 

dapat dikelola. Bukan kreatifitas  yang kasar, dramatis, dan radikal sebagaimana yang kita 

perlukan untuk berubah. 

 Jadi, saat guru- guru meminta kelasnya tersebut kreatif, maka maksudnya guru- guru 

tersebut adalah menginginkan anak- anak didiknya mengambil krayon dan menggambar di 

kertas, memastikan bahwa kertas tadi dibalik dengan suatu cara tertentu sehingga mereka 

dapat menggantungnya dengan rapih di dinding rumah mereka. Guru- guru pasti tidak 

menginginkan murid- muridnya merobek kertas dan membuangnya ke bawah bangku dan 

meja mereka.  

 Mentalitas tersebut juga terjadi di universitas. Kita berpikir bahwa universitas adalah 

sebagai tempat duduk dari kreatifitas, karena di situ kita merakit pemikiran- pemikiran 

terbaik kita.  Kita mengharapkan fakultas dan mahasiswa- mahasiswa tersebut bekerja 

dengan kreatifitas terbaik mereka, namun di sini pula kita berbicara mengenai kreatifitas 

yang terkelola. Bukanlah suatu kebetulan, bahwa pencapaian- pencapaian yang besar 

dalam kreatifitas manusia, seperti penemuan- penemuan dan teori- teori yang secara 

fundamental membentuk dunia seperti sekarang ini adalah berasal dari orang- orang yang 

hampir seluruh waktunya untuk berkreatifitas adalah bukan di universitas, namun dari 

pekerjaannya yang secara mandiri atau kecil dan dari suatu lembaga yang tidak ortodok. 

Saya pikir, orang seperti Einstein, Freud, Gandhi, Marx, Darwin, atau Edison adalah orang -

orang yang bekerja sendiri atau dalam lembaga- lembaga kecil dan relatif sesaat, seperti 

lembaga Vienna Freud atau laboratorium Edison. Demikian juga dengan Bauhus, sebagai 

tempatnya seni modern dan arsitektur, yang adalah bermula di luar universitas dan lambat- 

laun dibuat seperti halnya cara yang demikian tadi. Ilmu pengetahuan itu sendiri dikerjakan 

selama berabad- abad di luar universitas  dan memasuki universitas hanya sekitar dua ratus 

tahun lalu. 

 Sekali saja sebuah terobosan terjadi, maka dimungkinkan bagi universitas untuk 

menjalin hubungan dengan semua hal dari pekerjaan kreatif yang di luar universitas tadi. 

Peneliti- peneliti universitas tidak menciptakan ilmu pengetahuan mengenai genetika, 

sekalipun mereka menemukan DNA. Mereka tidak membuat rumus E=MC2, sekalipun 

mereka menggunakannya untuk menetapkan reaksi nuklir pertama- tama kali.  Dengan kata 

lain, kreatifitas terkendali. 

 Untuk suatu alasan yang baik, universitas adalah wadah terhadap peran tersebut 

yang tujuannya adalah mengajari generasi- generasi muda untuk menjadi sumber ilmu 
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pengetahuan kita, menjaga kedisiplinan, dan berdiri sebagai benteng terhadap usaha- 

usaha politik yang menjatuhkan kedaulatan rakyat. Untuk melayani fungsi- fungsi tersebut, 

maka haruslah bertahan. Dan untuk mempertahankannya maka haruslah konservatif, yaitu 

dengan meminimisasi resiko dan perubahan radikal. Namun sangatlah alami bahwa hal 

yang demikian tersebut tidak dapat mencakup ide- ide hingga kemudian ide- ide tadi dapat 

diterima dengan baik. 

Pengorganisasian Secara Berbeda 

  Dinamika yang serupa terjadi di dalam semua jenis organisasi- organisasi  termasuk 

organisasi- organisasi bisnis. Di kala mereka mungkin cenderung berpikir bahwa mereka 

diorganisasikan untuk berkreatifitas, maka perusahaan- perusahaan besar dan berpikiran 

bahwa mereka sebagai sesuatu yang permanen, ternyata tidak dapat mendorong tindakan- 

tindakan kreatifitas sebaik yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi baru dan organisasi 

yang secara relatif adalah sementara.  

 Saat sebuah perusahaan ingin meransang kreatifitas, mungkin perusahaan tadi 

memerlukan pengorganisasian yang begitu berbeda. Kawasan Xerox, sebagai unit terpisah 

dari organisasi Xerox bertanggungjawab untuk beberapa pengembangan radikal dari 

rekayasa komputer. Di Lockhead, “Pekerjaan Menantang” , juga adalah sebuah unit semi 

otonom di mana pimpinan- pimpinannya seperti Kelly Johnson dan Ben Rich membangun 

pesawat terbang canggih, melebihi apa yang mungkin dipikirkan, termasuk pesawat mata- 

mata U2 dan pesawat tempur siluman- kedap radar (stealth).

 Perusahaan– perusahaan seperti Xerox dan Lockhead, dan banyak lainnya seperti 

sekarang ini telah belajar bahwa skala adalah suatu musuh dari kreatifitas dan cara- cara 

penemuannya dipecah ke dalam unit- unit yang lebih fleksibel. Dengan mengikuti kiat- kiat 

tersebut, sekalipun dalam konteks sebuah organisasi yang besar, mereka dapat 

menyediakan pimpinan- pimpinannya dengan  ruang  gerak yang lebih leluasa untuk 

mengikuti langkah- langkah potensi kreatif. 
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KITA MENGINGINKAN BAGI DIRI KITA BUKAN APA 

YANG HILANG, NAMUN LEBIH PADA APA YANG TELAH 

KITA MILIKI 

   

 Dalam hari- hari kelas perkuliahan saya, saya bekerja dalam sebuah proyek kecil 

dengan meminta orang menggambarkan keidealan diri mereka. Salah satu dari subyek 

dalam studi saya tersebut adalah seorang atlit Olimpiade, dan saya tergugah karena 

tampaknya dia menginginkan lebih daripada apa yang telah dia peroleh, yaitu lebih daripada 

sekedar kemampuan besar atletik yang telah dimilikinya. Contoh lainnya adalah seorang 

pelajar brilian yang ingin lebih pandai daripada sebelumnya, yang merupakan 

keunggulannya. Berkali- kali dalam studi saya, saya menyadari bahwa seseorang 

menginginkan bagi dirinya bukanlah sesuatu yang hilang daripadanya dan orang lain 

mungkin berpikir hal tersebut penting untuk dimiliki, namun lebih daripada apa yang telah 

menjadikannya istimewa. 

 Saya mulai melihat fenomena ini di mana- mana. Orang yang telah memiliki 

kecantikan mungkin akan mengatakan mereka akan dihargai terhadap mutu- mutu yang 

lainnya, padahal kecantikannyalah yang seharusnya lebih diperhatikan. Orang- orang telah 

begitu mahir  dalam membicarakan keinginannya untuk lebih diartikulasikan. Orang yang 

berkuasa ingin  lebih berkuasa, dan sebagainya.  

 Saat saya bekerja dengan kelompok- kelompok hubungan antar manusia di mana 

orang- orang menggambarkan apa yang mereka inginkan untuk diri mereka. Mereka jarang 

menyebutkan mutu- mutu yang kemudian orang lain mungkin sarankan, yang telah hilang 

dari kepribadian atau kinerja mereka. Seorang wanita yang begitu sabar dan tenang- dan 

tampaknya berkeinginan lebih untuk hal yang demikian terhadap dirinya- diminta jika 

seandainya hal- hal tadi tidaklah penting terhadap pengalaman yang lebih membumi dan 

berhasrat, serta kreatif untuk membuat hidupnya menjadi lebih lengkap. Seorang laki- laki 

yang sangat bergantung  pada rasa humornya, sangat jenaka, dan kemampuannya untuk 

bercanda  melalui caranya berkomunikasi, terdesak untuk mengalami saat- saat ketika dia 

menjadi serius dan bijaksana serta tegas. 

 Hal Ini bukanlah dimaksudkan agar kedua orang - orang tadi menyerah terhadap apa 

yang mereka telah sandarkan sejauh ini. Daripada  membiarkan diri mereka mengalami 

perilaku- perilaku yang lain, mungkin mereka dapat memperkaya kehidupan mereka. Seperti 

apa yang dikatakan Abraham Kaplan, “Jika, seperti yang dikatakan Socrates, bahwa hidup 
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yang tidak teruji adalah hidup yang tidak berharga, maka kehidupan yang mati adalah ujian 

yang berharga.”  Bahkan, kerapkali kebanyakan dari kita melakukan usaha tersebut. 

Bahayanya Tanda Tak Mengindahkan 

 Bertahun – tahun saya adalah sebagai seorang anggota dari sebuah organisasi yang 

dikenal karena pekerjaannya dalam pelatihan manajemen dan hubungan manusia. Pada 

satu waktu di dalam sejarahnya, kelompok tersebut merana dalam hutang dan 

mengkhawatirkan  kemampuannya untuk bertahan. Tanggapan dari pimpinan terhadap 

semua ini adalah dengan menyewa seorang konsultan untuk membantu mereka. 

Tampaknya mereka berpikir bahwa jika hubungan antar pribadi adalah lebih baik, maka 

apapun kesulitannya akan mereda. 

 Saya sarankan bahwa mungkin tindakan pertama- tama dari bisnis adalah 

menghapuskan hutang. Namun komentar saya datang ke telinga yang tuli. Mereka lanjutkan 

penempatan uang dan waktu ke dalam pekerjaan pada sisi manusia dari perusahaan. 

Organisasi tersebut begitu berhasrat pada pencapaian yang lebih dalam satu area di mana 

pencapaiannya sudah lebih tinggi. Organisasi tersebut gagal berada pada sebuah ancaman 

terhadap eksistensinya yang lebih. Malah mendekati ke arah kebangkrutan. 

 Dalam situasi yang lain, saya merupakan salah seorang yang pertama- tama dari 

banyak konsultan untuk membantu satu  eksperimen lembaga perusahaan (East Cost) 

Pantai Timur dalam tim- tim kerja suatu organisasi. Usaha ini secara cepat menangkap 

ketertarikan penemu dan presiden perusahaan tersebut, yaitu seorang jenius teknik dari 

Caltech yang telah membangun produk unggulan perusahan yang mendominasi pasar. 

Nyatanya, dia menjadi begitu tertarik dengan keberhasilan dari tim kerja pertama yang dia 

bawa ke konsultan- konsultan tambahan, semua yang terkemuka dalam bidangnya, 

menambah gagasan- gagasannya terhadap usaha kami. Eksperimen- eksperimen yang 

mereka tulis tersebut  tampaknya begitu berhasil dalam bisnis dan bahkan publikasi- 

publikasi populer. 

 Namun demikian, belum lama berjalan, perusahaan tersebut mulai kehilangan 

pangsa pasarnya. Dan sekalipun hal itu terjadi, presiden perusahaan tadi terus melanjutkan 

untuk diserap dalam sisi hubungan manusianya dari bisnis tersebut. Saya sarankan 

kepadanya, bahwa hasratnya untuk menggali dimensi manusia yang menarik dari bisnis 

mungkin telah mengabaikan bidang- bidang seperti diversifikasi produk, berhubungan 

dengan lembaga- lembaga keuangan, dan selanjutnya. Namun penekannya terhadap suatu 

eksperimen yang begitu memuaskan dirinya tadi terus dilanjutkan, sekalipun keadaan 
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perusahaannya hingga mencapai satu titik keadaan bahaya di mana perusahaannya 

mengalami penurunan. 

Buat Tahapan Terhadap  Masalah 

  Suatu kesukaran bagi kita semua adalah bahwa penyerapan kita dengan apa yang 

kita telah lakukan secara baik, bahkan mungkin membutakan kita terhadap apa yang 

memungkinkan kita dapat melakukannya dengan lebih baik. Tantangan- tantangan khusus 

untuk manajer- manajer adalah menjaga pemikiran penuh mereka bahwa organisasi- 

organisasi dapat menyetel dirinya sendiri terhadap masalah di kala mereka sekedar 

bergantung pada hal- hal yang mereka telah lakukan dengan baik, dan gagal melihat apa 

yang memang perlu dilakukan. 
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LEBIH MUDAH MEMBUAT PERUBAHAN- PERUBAHAN 

BESAR DARIPADA YANG KECIL 

   

 Jika pernah ada seorang godfather terhadap ide manajemen kekonyolan, mungkin 

dapat dipastikan orang itu adalah: C. Northcote Parkinson, yaitu pengarang terkenal Hukum 

Parkinson: “Pekerjaan berkembang untuk mengisi waktu yang tersedia.”  Dia juga 

bertanggungjawab terhadap beberapa  kekonyolan sejenis yang lain, namun pandangannya 

begitu berdaya-guna terhadap kekonyolan  dari organisasi manusia. 

 Parkinsonlah yang memformulasikan dalam pengamatannya, bahwa waktu yang 

digunakan oleh satu komite untuk mendiskusikan satu item pada agenda kerjanya adalah 

secara proporsional terbalik terhadap banyaknya jumlah uang yang dilibatkan. Semua orang 

yang pernah duduk dalam rapat anggaran akan memahami fenomena ini. Karena di dalam 

rapat tadi mungkin diperlukan waktu hingga berjam- jam untuk mendiskusikan item- item 

yang bernilai ratusan dollar, padahal  item- item bernilai jutaan dolar terbang. Hampir semua 

orang tahu sesuatu yang dapat diterima akal untuk mengatakan tentang satu item kecil pada 

anggaran, namun sedikit orang yang dapat menawarkan suatu komentar yang bijaksana 

tentang item- item bernilai jutaan dollar. 

 Satu kali CEO sebuah perusahaan elektronik berskala menengah pernah 

mengatakan kepada saya, bahwa dalam satu hari dia bisa melakukan perubahan bentuk 

organisasinya secara lengkap dengan lebih meratakan bagan organisasinya dan 

mengurangi serta menghilangkan beberapa tingkatan manajemen. Namun, diperlukan 

berhari- hari untuk membujuk satu orang agar memindahkan mejanya sejauh 3 meter. Kita 

semua sungguh- sungguh menderita dengan waktu yang diambil berlebihan untuk suatu  

isu- isu minor. Henry Kissinger dipuji dengan keterangannya: bahwa alasan pertentangan- 

pertentangan yang sengit dan menghabiskan banyak waktu di dalam diskusi- diskusi 

fakultas universitas adalah suatu taruhan yang begitu dangkal. 

Kasus Terhadap Perubahan Lambat Laun 

 Kebanyakan dalam usaha kita untuk membawa perubahan, kita dianjurkan untuk 

mengambil sebuah pendekatan perubahan secara lambat laun. Metafora tersebut biasanya 

digunakan dalam kasus- kasus tadi, yaitu sepertinya kita harus merangkak sebelum kita 

dapat berjalan dan dapat berjalan sebelum dapat berlari, sebagai sesuatu yang tampaknya 

secara umum dapat diterima. Namun mungkin, hal tadi di dalam bidang hubungan manusia, 

tidaklah selalu merupakan anjuran yang terbaik. Dokter Dean Ornish dalam membuktikan 
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cara ketat dietnya mengatakan bahwa, “ Sangat mudah untuk membuat perubahan besar 

daripada perubahan yang kecil. Hal ini dikarenakan keuntungannya adalah begitu lebih 

dramatis dan saat terjadinya adalah sungguh lebih cepat.” 

 Tentunya hal ini terjadi seperti yang kita lihat pada perjuangan hak- hak asasi di 

Amerika. Bahwa  tidaklah jelas semua perubahan lambat laun tersebut berjalan dengan 

baik. Langkah perubahan tadi tentunya lambat laun, namun apakah perubahan lambat- laun 

tersebut adalah sebagai sebuah strategi yang efektif, maka hal itu dapatlah diperdebatkan. 

Martin Luther King mengatakannya sebagai ,” Obat Penenang dari Perubahan Lambat 

Laun.”

 Tindakan berani yang paling dramatis dan cepat dalam membawa integrasi rasial 

dalam sebuah lembaga utama dari masyarakat kita adalah dengan diberlakukannya perintah 

eksekutif yang dibuat oleh Presiden Harry Truman. Yaitu: menghapuskan hukum Jim Crow 

dalam angkatan bersenjata. Perubahan di dalam militer tersebut dihasilkan bukan dengan 

perubahan yang lambat- laun. Namun dengan perubahan besar- besaran yang segera, 

sekalipun dicerca dan ditolak. 

 Sebaliknya, pendekatan perubahan yang lambat- laun terhadap integrasi 

menghadapi kemarahan dan penolakan bilamana perubahan tersebut gagal membawa 

kepada perubahan yang diinginkan. Jelas, bahwa orang kulit hitam di Amerika Serikat 

tersebut telah diuntungkan secara signifikan semenjak perbudakan. Terkecuali dalam kasus- 

kasus tertentu di mana perbedaan antara mereka dan kulit putih dalam bidang ekonomi dan 

sosial ternyata tidak terkurangi untuk beberapa dekade. Diantaranya adalah perbedaan 

dalam pendapatan yang masih kuat, karena komunitas kita secara umum tidak 

terintegrasikan, serta rasisme masih tetap sebagai satu kekuatan. 

Saya teringat apa yang dikatakan, bahwa pada awal permulaaan pergerakan hak- 

hak sipil modern mungkin diperlukan satu keseluruhan generasi sebelum semua tujuan 

pergerakan dapat tercapai. Telah 2 generasi berlalu dan kita masih melihat perubahan kecil 

dalam cara bagaimana orang- orang kulit hitam dan kulit putih hidup bersama. Perubahan 

besar yang telah dilakukan oleh Henry Truman adalah terjadi, namun perubahan kecil- kecil 

yang begitu mudah tadi ditolak. 

Tindakan Berani 

General Motor menarik perhatian dunia bisnis pada tahun 1991 pada saat pembuat 

mobil tersebut mengumumkan bahwa mereka akan menutup 21 buah pabriknya dan 

memberhentikan ribuan karyawannya. Tampaknya menyakitkan. Suatu tindakan yang 

menggambarkan suatu kasus untuk perubahan- perubahan besar. Manajer- manajer 

perusahaan diyakinkan bahwa pengurangan harus dikerjakan. Mereka dapat melakukan hal 

itu terhadap satu pabrik pada satu kurun waktu dengan menuai publikasi negatif dan sikap 
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bermusuhan sebagai reaksi karyawan  dengan berbagai lika- liku caranya, atau mereka 

dapat mengenyampingkannya secepat mungkin dan mendorongnya dengan perbaikan 

bisnis. Keberhasilan mereka dengan pengurangan sekaligus tersebut tidak berjalan tanpa 

terlewatkan oleh perhatian perusahaan- perusahaan besar lainnya, yang kemudian 

melakukan hal yang sama seperti mereka. 

Chiat/ Day Advertising dan Oticon Corporation Stockholm adalah di antara 

perusahaan- perusahaan yang telah membuat perubahan- perubahan radikal dalam 

rancangan operasi mereka. Kedua perusahaan tersebut menggunakan teknologi komunikasi 

canggih untuk mengubahnya ke sistem tidak menggunakan kertas (paperless), 

merestrukturisasi manajemen, kerja dengan jarak jauh dari kantor, dan menjadi perusahaan 

maya. Perubahan radikal demikian tadi sangatlah mengesankan, sekalipun jika 

pengerjaannya melebihi jangka waktu yang normal. Namun pada kenyataannya, kedua 

perusahaan tersebut mengerjakan semua perubahan itu sekaligus. 

Jika perubahan besar adalah lebih mudah daripada yang kecil (yang sebetulnya jelas 

tidak), artinya bahwa membuat perubahan yang demikian adalah sesuai dengan satu 

strategi keseluruhan. Biasanya tidaklah cukup hanya kesabaran saja, namun juga analisa 

yang hati- hati dalam keputusan- keputusan manajemennya, besar atau kecil. Namun 

kenyataannya, orang- orang tetap menghargai tindakan- tindakan berani dan cenderung 

lebih mempergunakannya ke dalam satu perubahan jikalau hal yang demikian berpeluang 

cukup besar untuk dapat bertahan terhadap setiap usaha yang dihadapinya.  
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KITA BELAJAR BUKAN DARI KEGAGALAN KITA, 

NAMUN DARI  KESUKSESAN KITA DAN KEGAGALAN 

ORANG LAIN

   

 Seberapa sering kita mengatakan ,” Saya tidak akan melakukan hal itu lagi.” atau ,    

” Saya tidak akan melakukan kesalahan itu lagi.”  Namun ternyata kita melakukannya dan 

mengulangi kembali suatu kesalahan yang pernah kita buat seperti di sekolah, di dalam 

perkawinan, di dalam pekerjaaan, dan di dalam kehidupan. Melewati semua itu, kita terus 

menerus meyakini bahwa kita belajar dari kesalahan- kesalahan tersebut. 

 Sebaliknya, kita tampaknya terobsesi dengan kesuksesan orang lain. Kita meyakini 

bahwa kita bagaimanapun juga dapat belajar dari contoh- contoh. Kita membayar dan 

menghabiskan uang banyak untuk buku- buku, perkuliahan, dan program- program 

pelatihan yang dihasilkan oleh orang- orang yang sukses utamanya adalah dengan menjual 

dirinya sebagai kesuksesan. Hasilnya  terabaikan, namun kita tetap mencari kiat- kiat 

sukses tadi. 

 Mungkin kita seharusnya berhenti mencari. Kebanyakan teori psikologi menyetir kita 

ke arah yang berlainan terhadap suatu ide yang kita pelajari dari kesuksesan kita. Saat kita 

sukses dalam mencapai suatu gol, maka perilaku yang membawa kita terhadap gol tadi 

berulang ditekankan, atau “dipelajari” ? Saat kesuksesan kita secara relatif konsisten, maka 

nilai belajar kita naik sepadan dengan itu. Namun, tunggu!  Bukankah dalam kehidupan, 

seperti misalnya dalam permainan basebal terdapat banyak kegagalannya? Tidakkah kita 

gagal terhadap lemparan yang baik lebih banyak daripada kita memukulnya? Tentu! Namun 

itu bukan berarti bahwa kita belajar dari kesalahan kita, yaitu lebih banyak daripada satu 

pukulan berulang- ulang pada satu bola dan gagal  belajar dari apa yang gagal tersebut.  

  Setidaknya adalah penting bahwa kita gagal. Kita perlu sering gagal. Jikalau tidak, 

maka kita tidak menguji keterbatasan kita, yang artinya bahwa kita tidak mengambil resiko 

untuk memperbaiki perilaku kita. Pemain tenis yang tidak pernah melakukan kesalahan 

ganda adalah pemain yang memainkan pertandingan terlalu hati- hati. Pemain ski yang tidak 

pernah jatuh, tidaklah memainkan ski hingga tahu batas kemampuannya. Saat kita 

melakukan serangkaian hal- hal yang benar, maka ini memberikan kita kekuatan dan 

dorongan untuk meneruskannya dan menggiring kita kepada kesuksesan yang lebih besar. 

Sedangkan di sisi lain, sesuatu yang salah terus menerus dapat menyurutkan moral kita. 
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Berhubungan dengan Kegagalan 

 Kala kita mungkin berpikir bahwa kita termotivasi dengan mendengarkan tentang 

kesuksesan orang, percaya atau tidak, kesuksesan tadi sedikit mendorong dan memberikan 

energi daripada mendengarkan atau menyaksikan tentang kegagalannya. Apalagi bila hal 

tersebut dilakukan oleh seorang ahli. Namun ada satu alasan yang sangat kuat mengapa 

kita belajar dari kegagalan orang lain  melebihi sekedar kenyamanan biasa, yaitu karena kita 

tahu bahwa seorang ahlipun bisa gagal. Hal Ini seharusnya dihubungkan dengan 

kemampuan kita sebagai manusia untuk berhubungan lebih baik dengan orang yang berada 

dalam kegagalannya daripada dalam kesuksesannya, serta  lebih belajar dalam proses. 

 Dulu, guru dan rekan sekerja saya yang bernama Carl Rogers mengatakan bahwa 

dia tidak begitu tahu bagaimana berbicara dengan orang jika mereka tidak mengatakan 

kepadanya tentang masalah yang ada. Mulanya saya pikir hal itu adalah dikarenakan 

keterbatasan kepribadiannya, namun kemudian saya menyadari bahwa untuk beberapa hal 

yang lebih lanjut, hal tersebut juga berlaku bagi saya. Di mana saya berhubungan begitu 

lebih baik dengan orang saat mereka membicarakan kegagalan mereka kepada saya 

daripada kesuksesan mereka. 

 Semenjak itu, saya mencatat hal tersebut berlaku secara umum pada semua orang. 

Sangat sedikit dari kita mampu menanggapi kesuksesan orang lain dengan sensitifitas dan 

seluruh perasaan yang sama,  yang kita kembangkan terhadap kegagalan orang. Sedikit 

dari kita yang memiliki pandangan atau kejujuran seperti yang dinyatakan oleh pengarang 

Gore Vidal  ,”Manakala seorang teman sukses, ada sesuatu yang kecil mati dalam diri 

saya.” Namun lebih daripada sekedar hal itu, bahwa menanggapi kegagalan tampaknya 

membawa keluar sesuatu yang baik dari diri kita. Hal ini bukanlah apa yang kita inginkan di 

mana orang lain menderita; namun tentang sesuatu yang kita tahu lebih baik untuk 

berempati dengan orang yang menderita daripada dengan seorang yang sukses. Sekalipun 

kita bertepuk tangan dan memuji seseorang yang beruntung, namun kurang mudah bagi kita 

untuk berbagi pengalaman sukses daripada berbagi pengalaman gagal. 

 Mungkin itulah mengapa kabar burung atau gosip menyatukan kekuatan. Kita 

menyertakan pada kabar burung tadi bentuk- bentuk pengertian yang merendahkan, yang 

juga adalah mungkin satu pengalaman pembangunan komunitas dan ikatan sosial yang kita 

miliki. Karena bagaimanapun juga, gosip jarang berada di sekitar pernyataan dari 

kesuksesan orang lain. Sebab berbagi cerita dari masalah- masalah orang membawa kita 

pada kebersamaan. 
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Bukan dalam Kendali Kita 

 Dalam masyarakat kita, kita berikan atribut kesuksesan dan kegagalan terhadap 

perilaku pribadi. Kita lebih mempersonalisasikan isunya dan membuat sistem penghargaan 

terhadap itu. Namun demikian, kebanyakan kesuksesan dan kegagalan kita dikarenakan 

kekuatan- kekuatan baik di luar yang kita buat atau tidak dalam kendali kita. Orang Jepang 

memahami ini lebih baik daripada kita. 

 Manakala kita dikenal sebagai orang- orang individu, orang- orang Jepang lebih 

dihargai sebagai kelompok karena mereka tahu bahwa kesuksesan pada kenyataannya 

jarang dari satu pencapaian individu, dan lebih daripada itu, mereka ingin 

menumbuhkembangkan perilaku kerjasama di antara anggota- anggotanya. 

 Terkadang kesuksesan semata- mata adalah suatu hasil keberuntungan belaka. 

Organisasi- organisasi yang menikmati satu masa kemakmuran seringkali mengatributkan 

kesuksesannya tersebut terhadap kemampuan manajemen, di kala mungkin saja hal itu 

sekedar keberuntungan di pasar. Bahkan perusahaan- perusahaan yang dikelola dengan 

sangat baik berhutang dengan keberuntungan tersebut. Jika departemen kehakiman tidak 

memenuhi tuntutan anti monopoli yang memaksa IBM keluar dari bisnis favorit kartu 

pelubang (punch card), tentunya IBM tidak akan menjadi pemimpin di bidang komputer. 

Peran keberuntungan dalam kehidupan begitu diremehkan, namun hati- hati: jangan sampai 

katakan hal ini kepada CEO. Seperti yang ditulis E.B. White , ” Keberuntungan bukanlah 

sesuatu yang anda katakan dalam  kehadiran orang yang membuatnya.” 

 Saya kerapkali berpikir terhadap satu komentar yang dibuat oleh almarhum 

pengembang vaksin polio: Jonas Salk kepada saya, yang dalam permenungannya 

mengatakan,” Saya membangun kembali hidup saya dari debu- debu kesuksesan.”  

Kesuksesan dan Kegagalan secara intim berhubungan. Keduanya berhubungan satu sama 

lainnya dengan cara yang sama, yang berhubungan dengan puncak dan lembah, dan 

mendefinisikan satu sama lain yang tidak dapat diperoleh tanpa yang lain. Terkadang apa 

yang tampaknya sukses pada kenyataannya gagal, dan sebaliknya, atau yang satu 

mengalahkan yang lain. Jika seandainya kesuksesan itu terjadi, maka setidaknya sebagian 

pada keberuntungan yang baik, dan kemudian kegagalan mungkin adalah suatu hasil dari 

kesialan. Itulah mengapa kesuksesan dan kegagalan tidak pernah dapat menjadi satu- 

satunya ukuran dari pencapaian orang lain atau pencapaian yang kita miliki. 

Bisa adalah Jarang 

 Gagasan bahwa kita belajar dari kegagalan- kegagalan kita dibangun pada 

pernyataan bahwa kita belajar dari pengalaman yang kita miliki, karena pengalaman adalah 

guru terbaik. Dalam satu hal tampaknya pernyataan yang demikian adalah benar, karena 
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pengalaman adalah sesuatu yang memang kita miliki. Namun belajar dari pengalaman 

berarti bahwa kita harus memprosesnya dengan beberapa cara agar pengalaman tersebut 

tersedia bagi kita. Kita harus menganalisanya. Namun dengan satu alasan atau  alasan 

lainnya, kita kebanyakan tidak melakukannya. Kita tidak mau membuang- buang waktu dan 

energi, dan kita tidak menginginkan aspek- aspek yang tidak menyenangkan dari hal 

tersebut, serta kita tidak suka melihat lebih mendalam kegagalan- kegagalan kita. 

Pengalaman bisa menjadi guru yang terbaik, namun jarang. 

 Seorang konsultan organisasi yang bernama Robert Tannenbaum mengatakan 

bahwa terlalu banyak manajer- manajer senior yang mungkin telah bekerja 30 tahun, namun 

tidak memiliki 30 tahun pengalaman, mereka lebih seperti satu tahun pengalaman dengan 

30 puluh kali. 



Haery Sihombing (HHIP)                                                                                                                           VI-15 

VI- Dilema- Dilemma Perubahan 

22

SEGALA YANG KITA COBA KERJAKAN  

DAN  TERNYATA TIDAK BERJALAN

   

 Saya selalu tertantang dan seakan- akan terganggu dengan kenyataan, bahwa 

pendekatan- pendekatan konsultan- konsultan manajemen yang saya remehkan dan yang 

saya pikir tidak terlatih dengan baik atau bahkan mungkin yang tidak pantas, tampaknya 

kurang lebih sama suksesnya dengan konsultan yang saya paling hormati. Hal yang 

demikian adalah terjadi, karena tampaknya meremehkan apa teknik- teknik atau 

pendekatan- pendekatan yang diusahakan malah justru semuanya tampak berjalan. Saat 

kami menaruh pengamatan bersama dengan fakta- fakta yang berubah- ubah, ternyata 

setiap perubahan yang diperkenalkan oleh konsultan- konsultan akan segera pudar dan 

kebanyakan menghilang serta meninggalkan tanpa jejak dengan apa yang telah 

dilembagakan, yang membuat kita memiliki sebuah paradok yang menarik. Tampaknya 

adalah, bahwa segala yang kita coba kerjakan pada kenyataannya ternyata tidak berjalan. 

 Merupakan satu masalah dari beberapa persoalan yang memalukan bagi para 

psikolog untuk hidup dengan hasil- hasil penelitian yang menunjukkan bahwa semua 

sekolah- sekolah terapi dan bahkan yang secara mendasar adalah ganjil terhadap satu 

sama lainnya, ternyata menghasilkan hasil- hasil yang pada hakikatnya adalah sama. 

Orang- orang menjadi lebih baik dengan proporsi- proporsi yang sama (apakah dia 

psikoanalisis atau psikoterapi atau banyak istilah- istilah lainnya) sekarang ini terhadap 

nama bentuk perawatan tadi. Namun seperti halnya konsultasi manajemen, dampak- 

dampaknya tadi bagaimanapun dibuat- buat. Karena sungguh- sungguh sulit untuk 

menunjukkan perubahan perilaku yang lestari sebagai satu hasil dari pendekatan- 

pendekatan tersebut. 

 Dengan tidak memperdulikan terhadap fenomena tersebut, seorang konsultan 

manajemen mungkin mengklaim diri telah menemukan cara yang ‘ benar’ untuk melakukan 

sesuatu setelah menciptakan sebuah teknik yang tampaknya diterima dengan baik dan 

menghasilkan efek yang diinginkan. Kesulitannya adalah, bahwa  hal yang demikian tadi 

tidak membuat perbedaan yang cukup besar melalui bentuk apa teknik- tekniknya karena 

semuanya adalah berjalan. 

 Kami melihat hal yang demikian tadi sangat jelas pada kebanyakan di pelatihan- 

pelatihan manajemen, terutama dalam hubungannya dengan teknik yang digunakan untuk 

menggali hubungan antar manusia. Saya yakin semuanya berjalan. Bahkan saya dapat 

berimajinasi, bahwa pimpinan- pimpinan dari sebuah kelompok pelatihan manajemen juga 

mengatakan, ”Ok, .saya akan mematikan semua lampu di ruangan ini sehingga kita tidak 
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dapat saling melihat sambil kita lanjutkan diskusi tentang isu- isu yang kita bicarakan di 

mana kita bisa bersepakat.” Pada akhir sesi tersebut, orang- orang mungkin akan 

mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sesi terbaik yang mereka telah alami dan 

mereka tidak akan pernah melupakan apa yang dibicarakan sebelumnya. 

 Konsultan- konsultan atau manajer- manajer yang telah melembagakan program- 

program pelatihan secara mudah terpeleset dengan suatu reaksi dari angkatan kerja. 

Orang- orang akan kerapkali membicarakan hal- hal yang paling mengagumkan secara 

antusias tentang apapun metode atau teknik yang ditampilkan. Terutama jika hal tersebut 

telah menjadi satu cobaan yang berat. Bukanlah hal yang tidak umum bagi mereka untuk 

mengatakan, ” Ini telah merubah kehidupan saya, saya tidak pernah akan sama lagi, karena 

inilah hal yang paling mengagumkan yang terjadi pada saya. ”  Tidak ada kata- kata yang 

mudah untuk menolak hal tersebut, terutama jika anda menginginkan lebih banyak lagi 

untuk mendengarkan kata- kata mereka. 

Tidak Langsung Segera 

 Manajer- manajer muda menjadi antusias dengan teknik- teknik baru karena mereka 

telah belajar bahwa segalanya adalah berjalan atau tidak. Itulah mengapa tukang obat atau 

dukun palsu dapat memperoleh pengikut- pengikutnya, dan setiap mode menghinggapi 

sejumlah manajer- manajer tertentu. Namun, tentunya hal tersebut menghadirkan satu 

dilema bagi manajer yang bertanggungjawab, yang secara sungguh- sungguh mencoba 

memilah- milahnya. Studi- studi manajemen agak sedikit membingungkan. Tampaknya tidak 

ada cara yang benar untuk menjadi seorang manajer. 

 Sungguh- sungguh berbeda bagaimana pimpinan- pimpinan menikmati kesuseksan 

yang sama, dan sebagian alasannya adalah karena pekerja- pekerja memiliki suatu 

kekuatan untuk membuat pimpinan- pimpinannya tampak baik. Organisasi- organisasi 

mampu bertahan karena kebanyakan orang mencoba melakukan hal yang terbaik dan akan 

membuat sebuah usaha untuk  tetap berjalan di bawah keadaan- keadaan yang berbeda. 

Tidak peduli apa bentuk kepemimpinan yang diberikan tadi. Ini selalu mengherankan para 

peneliti. Mengapa sebuah kekasaran seperti pihak berwenang yang berambisi kekuasaaan 

lebih, ternyata secara kasar sama hasilnya seperti manajer yang gentle, sensitif, dan 

demokratis.  Pesan- pesannya adalah, bahwa apapun gaya manajemen mereka, jika sesuai 

dengan dirinya dan jika seasli dengan diri mereka secara pribadi, maka akan berhasil. 

 Dengan kata lain, bahwa gaya adalah sekedar sebuah layar pada prinsip- prinsip 

manajemen : fairness, integritas, ketangguhan, perasaan hormat yang tidak mengada- ada, 

dan bahkan ransangan untuk suatu kelompok. Menyokong anggota- anggotanya, 

memegang satu visi untuk mereka, bekerja keras, menunjukkan komitmen yang tak 

mangada- ada terhadap tugas- tugas dan organisasi. Itulah mengapa bahwa manajer yang 
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mungkin baik pada  awal mulanya, namun tidak baik sesudahnya atau baik untuk melihat 

gambaran yang besar namun tidak dapat untuk melihat yang rinci. Namun semuanya dapat 

berhasil, karena pekerja- pekerja mereka kerapkali mengkompensasikan perbedaan- 

perbadaan tersebut dan justru pada kenyataannya membuat manajer- manajer tersebut  

berhasil. 

Gampang Dapat, Gampang Lepas 

 Jika kita melihat pada beberapa studi- studi manajemen yang sangat kita ketahui, 

kita dapat temukan alasan yang cukup untuk meragukan gagasan- gagasan yang 

meransang atau seolah- olah memperdayakan, yaitu bahwa sesuatu adalah berjalan. Tom 

Peters dan Robert Waterman dalam bukunya: In Search of Excellence, mengidentikasikan 

perusahaan- perusahaan yang dalam prakteknya telah menggunakan hal tersebut dan 

berdiri kokoh di pasar. Namun demikian, hal tadi tidak akan berlaku lama sebelum 

perusahaan- perusahaan tersebut yang diandaikan dengan melanjutkan tindakan- 

tindakannya yang seakan- akan efektif akan berjalan terhadap bentuk kesulitan yang dapat 

diperhitungkan dan mungkin  tidak lebih lama dianggap sebagai ‘excellent’ . 

 Studi klasik Hawthorne pada tahun 1930 menemukan, bahwa ketika orang 

memberikan perhatian dan mereka meyakini bahwa usaha- usaha manajemen  dirancang 

untuk membantu mereka, maka produktifitas akan meningkat bahkan dalam situasi- siatuasi 

di mana seseorang mengharapkannya menurun. Studi tersebut diarahkan kepada suatu 

penerapan sebuah program yang dirancang di Western Electric yang berada di Hawthorne, 

Illonois sebagai tempat penelitian, dengan maksud agar mereka lebih memperhatikan 

pekerja- pekerjanya. Setahun kemudian, salah seorang yang melakukan studi tersebut, yaitu 

F.J Roethlisberger mengatakan pada saya, “Semuanya hilang, tidak ada yang tersisa.” 

Seperti yang dijelaskan Roethlisberger, segala yang dia dan Elton Mayo lakukan telah 

diabaikan. Tidak ada bekas dari program tersebut yang tinggal. 

 Studi- studi di Hawthorne tersebut menunjukkan, bahwa secara relatif mudah 

menghasilkan perubahan dalam satu pembatasan seperti dalam situasi eksperimental. 

Seperti yang kita telah lihat dari konsekuensi pada kebanyakan eksperimen, tidaklah 

membutuhkan waktu yang cukup lama pada perubahan- perubahan tersebut untuk 

menghilang. 

Perlu Dipaktekkan 

 Orang dapat membuat perubahan- perubahan sejati di dalam diri mereka hanya 

melalui sebuah komitmen dengan melanjutkan sebuah kedisiplinan. Contohnya, diet 

penurunan berat badan yang begitu cepat tidak akan berjalan dengan baik, namun dapat 
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terjadi melalui sebuah modifikasi permanen terhadap kebiasaan makan. Mengunjungi spa

tidaklah berguna (jikalau setelah beratnya melebihi), namun dapat dilakukan dengan latihan 

dan peregangan atau angkat beban secara teratur. Hal yang sama juga berlaku dalam 

manajemen. Perubahan- perubahan yang sejati hanya berasal adopsi prinsip- prinsip 

manajemen yang dipraktekkan dengan dasar berkesinambungan. Tidak ada  penetapan- 

penetapan yang cepat. 
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PERENCANAAN ADALAH SATU CARA YANG TIDAK 

EFEKTIF  UNTUK MEMBAWA PERUBAHAN

   

 Secara keseluruhan, organisasi- organisasi tidaklah cukup baik merubah dirinya 

sendiri. Mereka berubah lebih sering sebagai sebuah hasil invasi dari luar atau 

pemberontakan dari dalam, dan sedikit sebagai hasil perencanaan. Satu hal yang menjadi 

argumen adalah bahwa hal tersebut adalah rencana. Yaitu perencanaan yang tidak efektif. 

Tentunya, proses perencanaan itu sendiri berharga. Namun suatu perbedaan harus 

dilakukan dengan membuat perubahan terjadi. Bukan rencana- rencana atau perencanaan 

yang terutama efektif dalam hal tersebut. 

 Perencanaan dibangun di atas suatu gagasan- gagasan yang kurang sempurna, 

yang memungkinkan untuk memperkirakan masa depan. Kebanyakan masa depan selalu 

mengangetkan kita, karena tidak ada cara yang mudah segampang itu saja untuk 

memperkirakan kejadian- kejadian masa yang akan datang. Oleh karenanya, tidak ada cara 

yang pasti untuk merencanakan hal tersebut. 

 Di sini ada beberapa alasan lain mengapa rencana- rencana dan perencanaan 

begitu sedikit  digunakan dalam membawa perubahan. 

Anggota- anggota sebuah organisasi cenderung buta terhadap aspek- aspek yang 
organisasi keluhkan untuk perubahan.

 Mereka kerap kali  tidak melihat apa yang mungkin tampak oleh yang lain. Itulah mengapa 

begitu mudah menjadi seorang ahli di dalam organisasi yang lain, karena lagi pula  suatu 

organisasi pada umumnya memiliki sebuah ketertarikan dalam memelihara status quo,

termasuk komitmen- komitmennya terhadap orang dan program- program yang mungkin 

tidak lagi membantu organisasi. Semua orang yang diberi wewenang dengan perencanaan 

tidak dapat membantu, namun dipengaruhi dengan keengganan tadi untuk berubah. 

Proses perencanaan cenderung ditempatkan di departemen yang secara relatif 
berstatus rendah, sehingga perencana- perencana tidak dapat mengetahui apa yang 
menjadi perhatian organisasi tingkat puncak.

Kemudian rencana- rencana mereka tidak benar- benar strategis. Kerap kali perencanaan 

adalah sebuah ritual kosong yang dirancang untuk membuat manajemen merasa ada 

sesuatu yang terjadi dalam area tersebut. Rencana- rencana dibuat, namun jarang 

dipergunakan, diperiksa dan diperiksa ulang terhadap pengalaman- pengalaman aktual dari 

organisasi. Namun demikian, yang sedikit mengherankan adalah bahwa perencana- 

perencana tetap merasa frustasi. 
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Suatu fakta bahwa perencanaan biasanya diyakinkan terhadap satu departemen 
dalam keterbatasannya.

Saat perencanaan bukanlah satu fungsi dari manajemen di semua departemen, maka tidak 

membawa keseluruhan organisasi untuk mempergunakannya (‘buy-in.”) Rencana- rencana 

tersebut tetap steril, karena tidak terjual terhadap atau memiliki kepesertaan dari organisasi 

yang lebih luas. 

Proses perencanaan biasanya tidak bisa mengakomodasikan rencananya secara 
efektif melalui beberapa tekanan politik yang dibawa kepada manajer- manajer yang 
berwenang dengan mengimplementasikan rencana- rencana tersebut. 

Sebagai contoh, dalam perencanaan kota, pengembang- pengembang real-estate dan 

kelompok- kelompok lain yang berkepentingan, yang membuat kontribusi keuangan 

terhadap para politikus, dimungkinkan mendapatkan legitimasi terhadap maksud- maksud 

terbaik yang dikerjakan dari perencana- perencana tersebut. Individu warga negara yang 

mencoba bersepakat dengan departemen perencanaan kota untuk memperoleh persetujuan 

rencana- rencananya mungkin akan melihat perencana- perencana sebagai penguasa kuat. 

Namun di dalam perasaan departemen, secara relatif tidak berdaya terhadap suatu 

pengaruh dari kepentingan tertentu. Sama halnya dengan perencana- perencana korporat 

yang dapat dielakkan oleh direktur- direktur mereka yang memiliki hubungan baik dengan 

korporasi lainnya, atau oleh eksekutif dengan proyek- proyek piarannya yang tidak sesuai 

dengan rencana tadi, atau dengan perusahaan- perusahaan informal atau bahkan 

hubungan- hubungan rahasia dengan pemasok atau pesaing, dan sebagainya. 

Mengusahakan rencana secara biasanya ke dalam kertas  memerlukan kendali 
otoritas  sedemikian yang mengekang semangat manusia  

Komunitas- komunitas yang direncanakan adalah contohnya. Mereka cantik, bersih, dan 

teratur, namun mereka membayar sebuah harga.  Harga saat perintah untuk didahulukan  

melebihi vitalitas adalah kerugian kemerdekaan individu. Komunitas- komunitas dan 

organisasi dari berbagai jenis membutuhkan perintah, dan juga membutuhkan kebalikannya, 

yaitu: spontanitas, satu tingkatan tertentu dari kekacaubalauan, bahkan keadaan yang 

berantakan.  Seperti halnya kota- kota besar kita yang memiliki lingkungan gelandangan, di 

mana spontanitas dan kreatifitas dapat diusahakan, organisasi- organisasi seharusnya 

membuat ruang terhadap aspek- aspek perilaku manusia yang rencana kewenangannya 

akan menyurutkan hati. 

Perencanaan, bentuknya serapuh aktifitas manajemen lainnya.

Seperti yang terjadi, perencanaan itu sendiri satu langkah yang lebih populer sepuluh tahun 

yang lalu atau sebelumnya, yaitu saat “perencanaan strategis” adalah kata- kata 

manajemen. Padahal bukan itu lagi masalahnya sekarang. 
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Kepentingan diri dapat menjadi satu penghalang terhadap perencanaan efektif.

Secara khusus, pekerja- pekerja profesional secara gigih menolak rencana perubahan dan 

tampaknya hanya tertarik untuk melindungi diri. Jika pekerja- pekerja profesional tadi 

melakukan rencana dengan kepentingan publik dalam pikirannya, mereka mungkin harus 

bergabung satu sama lain atau keluar dari bisnis. Setidaknya, mereka harus 

mendiversifikasi, melatih ulang anggota- anggotanya dan berhubungan dengan semua 

aktifitas yang akan mengancam status quo. Itulah mengapa rencana- rencana jarang 

ambisius atau radikal. 

Pemberontakan atau Invasi 

Sejak awal saya mengamati bahwa pemberontakan- pemberontakan atau invasi dari 

pihak luar akan mengubah satu organisasi lebih sering daripada perencanaan. Pergerakan 

buruh adalah satu contoh dari pemberontakan tersebut yang berdampak terus menerus. 

Telah tercatat lebih jauh mengenai perubahan mendasar dalam suatu cara- cara organisasi 

untuk berfungsi daripada yang telah diperkenalkan dari teknik- teknik manajemen. 

Sama halnya dengan suatu invasi dari komputer yang dipastikan akan mengubah 

organisasi. Kita sekarang ini sedang mengamati pergeseran- pergeseran besar dalam cara 

organisasi- organisasi memikirkan dirinya sebagai satu hasil dari komputerisasi. 

 Pengambil-alihan korporat, apakah dengan cara bersikap bermusuhan atau 

bersahabat adalah contoh lain dari organisasi yang berubah secara dramatis oleh invasi. Hal 

ini terjadi terutama saat pemilik baru korporat tadi membuat perubahan- perubahan besar, 

sekalipun sebelumnya mereka  adalah satu bagian dari suatu perusahaan yang diorganisasi 

ulang tadi. 

 Dari ke-3 contoh pengembangan di atas tadi, salah satunya bukanlah rancangan 

masa kini satu organisasi masa depan yang dilakukan dengan cara yang sama seperti 

organisasi- organisasi yang telah dirancang sebelumnya di masa lalu. 

Satu Cara Membuatnya Siap. 

Jikalau perencanaan tidaklah begitu efektif, mangapa kita lakukan? Dan mengapa 

pula hal tersebut begitu penting sehingga kita terus lanjutkan? 

 Perencanaan mungkin tidak efektif untuk menilai masa depan, namun perencanaan 

dapat merupakan satu cara yang baik untuk menilai masa kini. Perencanaan juga 

mengindikasikan pertukaran- pertukaran yang mungkin diperlukan dengan setelan- setelan 

batasan- batasannya supaya kemungkinan- kemungkinan dapat dinilai secara hati- hati, 

merangsang skenario- skenario yang masuk akal, mengintegrasikan gagasan- gagasan, dan 

mendorong orang untuk memikirkan konsekuensi- konsekuensinya, serta dapat 
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menempatkan manajemen pada apa yang perencana: Jivan Tabiban katakan sebagai 

sebuah “Pertanda Antisipasi” , di mana supaya dipersiapkan lebih baik terhadap yang tidak 

diharapkan. 

 Suatu proses, bukan produk, adalah sesuatu yang penting. Dasar paling baik untuk 

fleksibilitas organisasi, dan kesiapannya adalah perencanaan yang merupakan satu bentuk 

antisipasi dan pemikiran strategis. Karena hanya itulah yang mungkin paling dapat 

ditawarkan.



Haery Sihombing (HHIP)                                                                                                                           VI-23 

VI- Dilema- Dilemma Perubahan 

24

ORGANISASI BERUBAH  LEBIH KARENA OLEH 

LOLOSNYA MEREKA DARI  BENCANA

   

 Saat saya bertanya pada orang- orang tentang apa yang paling penting dalam 

membentuk kehidupan mereka, maka mereka sering mengatakan kepada saya bahwa hal 

tersebut terjadi karena diuntungkannya mereka dengan dampak- dampak dari 

terselamatkannya mereka terhadap suatu depresi, kehilangan satu anggota keluarga, atau  

kecelakaan yang hampir fatal. Kita selalu menghargai konsep ini dalam budaya kita. Kita 

katakan sebagai suatu sekolah tempaan keras, meniru pembangunan karakter keprihatinan. 

Namun kita memiliki satu kesulitan dengan faktor waktu terhadap keyakinan tersebut di 

dalam ide- ide kita tentang manajemen dan untuk alasan yang baik. Sebab menghadirkan 

kita dalam kekonyolan, di mana situasi yang kita coba sekuat tenaga cegah di dalam 

organisasi kita,  justru pada kenyataannya akan lebih menguntungkan mereka. 

  Sukar untuk dipikirkan bagaimana terselamatkannya suatu organisasi dari bencana, 

ternyata memberikan kebaikan kepada organisasi tersebut. Kita tahu bahwa orang 

bertumbuh dan sejahtera tidak sekedar karena hal- hal yang baik yang terjadi pada mereka, 

namun bahkan mungkin karena hal- hal yang buruk. Seperti kehancuran dan krisis. 

Pengalaman- pengalaman yang demikian kerap kali menyebabkan orang mengambil 

penilaian- penilaian ulang utama mereka terhadap kehidupan dan merubah cara- cara 

mereka dalam mencerminkan satu pengertian yang lebih mendalam terhadap kemampuan, 

nilai- nilai, dan tujuan mereka. 

 Organisasi- organisasi cenderung bereaksi sama terhadap keprihatinan utama. 

Bukanlah hal yang mudah, namun mereka tampaknya melakukan perubahan sebagai 

sebuah hasil dari lolosnya mereka terhadap bencana. Tentunya, tidak semua dapat terlolos 

dari bencana, karena beberapa bencana diantaranya adalah menghancurkan dan jelas- 

jelas dapat menamatkan organisasi- organisasi tersebut. Namun, seperti halnya banyak laki- 

laki dan perempuan yang telah menghabiskan tantangan- tantangan hidup mereka dan 

dalam beberapa cara menjadi lebih baik, demikian pula organisasi- organisasi yang 

menghadapi kesulitan tadi membangun satu perasaan bersama dengan meniru cara- cara 

yang membuat mereka agar tetap mengambang sementara yang lain tenggelam. 

Perubahan Oleh Pukulan Besar  

 Terkadang bahkan suatu bencana raksasa bagi organisasi- organisasi yang 

menderita adalah menguntungkan. Contohnya adalah kematian seorang pemimpin 
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karismatik dan penemu. Pada saat itu tampaknya benar- benar keruntuhan. Namun banyak 

organisasi telah melaporkan - yang ternyata justru kebanyakan mengherankan mereka -

adalah bahwa dengan kehilangan pemimpin besar mereka, membebaskan mereka dari 

kecaman yang bahkan mereka tidak pedulikan. 

 PHK besar- besaran dapat mengirimkan satu pukulan besar kepada satu organisasi, 

dan membuat terheran- heran jika organisasi tersebut akan selamat. Pengurangan yang 

drastis terhadap tenaga kerja  melemparkan organisasi dari pekerja- pekerja yang kurang 

efektif dan mempertangguh tenaga kerja yang ada supaya mereka bekerja lebih baik. 

Seringkali eksekutif dalam situasi yang demikian menemukan diri mereka sendiri bekerja 

lebih keras dengan orang yang lebih sedikit. 

 Pengambil- alihan satu organisasi dengan cara yang bermusuhan mungkin juga 

terlihat sebagai sebuah bencana. Namun, ketika orang- orang dalam cobaan yang berat 

tersebut cenderung teryakinkan bahwa hal tadi adalah dikarenakan oleh satu kehancuran 

dari sesuatu yang tidak akan dapat diperbaiki, maka pengambil-alihan seringkali 

menghasilkan sama baiknya, dan organisasi yang dihasilkan adalah lebih kuat.  

Kebangkrutan adalah potensi bencana yang menguntungkan. Banyak organisasi tidak dapat 

selamat, namun yang kerapkali melakukannya akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih 

sehat dan lebih baik untuk tetap berfokus pada tujuan- tujuan pentingnya. 

Kebijaksanaan Konvensional 

 Sekalipun individu- individu akan memahami bencana- bencana sebagai hal 

terpenting dalam pengembangan mereka, manajer- manajer kurang suka menempatkan 

bencana terhadap organisasi sebagai suatu alasan untuk perubahan dan pertumbuhan. 

Bencana- bencana adalah sebuah hal yang memalukan terhadap manajemen dan tidak 

dihargai sebagai kunci keberhasilan. 

 Manajer- manajer akan lebih mengatakan bahwa manajemen mereka dari krisis 

adalah hal yang penting untuk keberhasilan. Hal demikian adalah kebijaksanaan 

konvensional. Namun sebenarnya adalah bahwa kita tidak begitu mengerti dan 

menghormati bagaimana individu- individu bertumbuh atau bagaimana perusahaan- 

perusahaan bertaburan dikarenakan oleh karena suatu dampak penguatan dari derita 

bencana yang lampau. Dalam manajemen kita tidak memiliki altenatif, namun mencoba 

menghindarkan banyak hal yang dapat menjadi paling menguntungkan. 
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ORANG YANG KITA PIKIR PERLU BERUBAH 

SEBENARNYA SUDAH CUKUP BAIK DENGAN 

KEADAANNYA

   

 Editor- editor koran akan menyeringai saat ditantang dengan suatu pertanyaan yang 

membosankan “Mengapa anda tidak pernah memberitakan berita- berita baik? Mengapa 

semuanya hanya tentang kesulitan, kehancuran, kejahatan, kekerasan, korupsi, dan 

kematian?” Jawabannya tentu adalah, jika tidak melakukan hal yang demikian maka mereka 

tidak dapat banyak menjual koran. Namun pertanyaannya adalah mengungkapkan satu titik 

keabsahan. Konsekuensi dari berita- berita seperti yang kita tahu adalah bahwa kita 

membangun satu gambaran dari masyarakat yang tidak mencerminkan bagaimana 

kebanyakan orang sebenarnya berperilaku. 

 Kita memiliki sedikit keyakinan diri, bahwa orang akan melakukan sesuatu dengan 

benar karena kita begitu sering peduli pada waktu ketika mereka tidak melakukannya. 

Sebagai contohnya, adalah dapat dimengerti bahwa histeria kita dalam menghadapi bukti- 

bukti nyata atas kejahatan dan kekerasan di Amerika untuk beberapa dekade pada 

kenyataannya menurun. Api ketakutan dilecehkan oleh media dengan cara meletakkan 

berita- berita dengan kisah- kisah horor pada halaman muka pada saat statistik tentang 

kejahatan berkurang, serta oleh politikus yang percaya bahwa mengeksploitasi ketakutan 

adalah satu jalan yang pasti untuk pemilu. 

 Kita tidak akan pernah tahu dari surat kabar dan TV bahwa masyarakat kita menjadi 

kurang begitu menghargai hokum. Bahkan di kala lebih banyak penduduk pendatang, 

kompleks dan tersebar luas dengan aturan- aturan baru untuk dipatuhi atau dilanggar. Kita 

tidak dapat menerima suatu informasi yang mungkin menyebabkan kita terhibur dengan apa 

yang berkenaan dengan satu pemikiran yang konyol, yaitu bahwa orang begitu baik dengan 

cara mereka. 

 Manajer- manajer memiliki permasalahan yang sama. Cerita- cerita tentang tempat 

kerja yang kebanyakan mereka dengar adalah cenderung berita- berita buruk, seperti: 

kekacau-balauan, penundaan- penundaan, kecurangan- kecurangan, kegagalan- 

kegagalan, dan ketidakmampuan. Di tempat yang demikian tidak banyak yang membuat 

manajer- manajer merasa baik dengan orang- orang yang bekerja bersama- sama dengan 

mereka. 

 Bisnis dan industri menanggapi hal ini dengan menghabiskan jutaan dolar tiap 

tahunnya untuk melatih, mendorong, dan memberikan penghargaan terhadap pegawai- 

pegawainya, serta termasuk pula memasang sistem keamanan. Namun usaha- usaha untuk 
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membetulkan orang dengan cara yang demikian biasanya tidak berjalan dengan baik, dan 

bahkan mungkin menjadi tidak produktif (counter productive). Situasi- situasi menghasilkan 

suatu kesukaran- kesukaran lebih daripada individu- individu, sekalipun kebanyakan selalu 

terlihat seakan- akan individu- individunya yang kacau balau. 

 Manajer- manajer terbaik mencoba membetulkan situasi- situasi dengan membuat 

struktur perubahan dalam organisasinya, bukan terhadap orang. Daripada berusaha 

mengubah individu- individunya, mereka lebih memilih merubah sistem hubungan 

pelaporan, memperbesar atau mengurangi harapan- harapannya dari suatu pekerjaan, 

membuat pengaturan- pengaturan yang lebih lentur, dan sebagainya. 

 Kenyataannya adalah, bahwa kita dapat mengatur situasi- situasi untuk membuat 

orang melihat baik atau buruk. Kita dapat menemukan percobaan- percobaan di mana 

hampir kebanyakan orang akan curang, dan kita dapat lakukan sebaliknya di mana sistem 

penghargaan berjalan dengan sungguh- sungguh baik. Lingkungan adalah penentu utama 

dari perilaku. Tidak ada seorangpun merokok di dalam gereja! 

Menemukan  Batas Tertinggi 

 Kebanyakan pekerja- pekerja mencoba melakukan sesuatu yang terbaik yang 

mereka dapat lakukan. Mereka lebih memilih melakukan pekerjaan dengan baik, dan 

bekerjasama, serta sesuai target. Mereka lebih menyukai keserasian (harmony) atas konflik, 

tindakan atas berdiam diri, produktifitas atas penundaan. Tidak seorangpun dan tidak pada 

setiap saat, namun pada umumnya  orang ingin melakukannya secara efektif. 

 Manajer- manajer mungkin memiliki kendala- kendala dalam mengenali hal ini 

karena tidak pernah menghiraukan untuk mempelajari kemanusiawian pada saat terbaiknya, 

yaitu pada saat- saat kesempatan puncak dari pencapaian manusia. Banyak studi- studi 

tentang perilaku manusia dilakukan pada orang di sekolah (satu situasi di mana orang 

jarang pada keadaan terbaiknya) dan yang lainnya dilakukan bahkan dalam situasi- situasi 

yang kurang menguntungkan, misalnya seperti di klinik- klinik atau penjara- penjara. Maka 

sebagai konsekuensinya, kita benar- benar tidak tahu apa yang orang mampu kerjakan. 

Sehingga dengan demikian, usaha- usaha kita biasanya adalah usaha untuk mereformasi 

orang ketimbang mendidiknya, mencerahkan, dan menghargai mereka, serta membiarkan 

hal yang terbaik muncul dari mereka sendiri. 

 Suatu kebijaksanaan dan praktek dari organisasi- organisasi kita sering kali 

mencerminkan pandangan gila dari sumber daya manusia. Suatu kali saya pernah 

mendengar bahwa sebagai konsultan manajemen, Jack Gibb meminta satu kelompok 

manajer dalam satu latihan untuk merancang satu organisasi yang akan menghasilkan 

tingkat terendah dari kepercayaan di antara pekerja- pekerjanya. Dia ingin mengetahui apa 
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tindakan- tindakan yang akan diambil dan apa prosedur yang akan mereka tetapkan untuk 

menciptakan sebuah organisasi yang tingkat percayanya rendah. 

 Manajer- manajer tersebut tidak mengalami kesukaran dalam membuat sejumlah 

pendapat- pendapatnya. Memastikan segalanya terkunci. Memasang penghitung waktu. 

Memperkenalkan sejumlah manual- manual prosedur operasi. Membangun aturan- aturan 

dan kebijakan- kebijakan terhadap segalanya. Memecat orang tanpa peringatan. 

Menekankan pekerjaan- pekerjaan pribadi terhadap orang yang tidak memiliki akses. 

Menahan rapat- rapat khusus terhadap orang- orang yang tidak diijinkan, dan seterusnya. 

Satu per-satu manajer- manajer sebagai pendengar bergelora dengan hal- hal yang 

memalukan dan menghibur, seperti yang mereka pahami bahwa mereka menggambarkan 

aspek- aspek dari organisasi mereka. 

 Saat Gibb membalikkan latihan dan meminta pendengar- pendengarnya 

menciptakan sebuah organisasi dengan tingkat percaya tinggi berdasarkan ide- ide bahwa 

secara alami manusia tidak semuanya buruk, maka manajer- manajer cenderung membuat 

pameo- pameo yang terdengar sangat persis sama seperti apa yang bentuknya diajarkan  

dalam praktek manajemen yang baik: Hati- hati dalam menjelaskan suatu hal secara 

sepenuhnya. Membalikan arah komunikasi. Membangun satu set dari berbagi tujuan. 

Membangun satu tim daripada berkonsentrasi pada individu- individu. Menawarkan 

penghargaan daripada hukuman. Membumi dengan sentuhan apa yang terjadi di tempat 

kerja. Memberikan perhatian terhadap sesuatu yang menjadi keprihatinan, isu, dan 

masalah- masalah pribadi. Perluasan kerja. 

 Singkatnya, apa yang mengalir secara alamiah dari satu keyakinan dalam sisi positif 

manusiawi adalah sekedar bunyi manajemen dan pendekatan positif dapat menjadi 

senegatif pemenuhan dirinya. 

 Professor psikologi bernama Michael Kahn telah menunjukkan bagaimana 

penetapan aturan- aturan dasar untuk perilaku kelompok dalam seminar- seminar dapat 

mendatangkan pencapaian yang tinggi. Dia mencatat bahwa kebanyakan seminar- seminar 

dibuat seperti kontes kecantikan, di mana orang didorong menunjukkan kemampuan 

individunya dan terlihat cerdas saat diperbandingkan dengan kelompok- kelompok lain. 

Sehingga hal ini menjadi penting bagi mereka, tidak hanya agar terlihat baik bagi mereka 

sendiri, namun mengkritisinya dan bahkan meremehkan yang lainnya. 

 Dalam seminar- seminar, Kahn mencoba mencapai apa yang dia katakan “barn

raising” (membangun gudang), yaitu satu pendekatan yang dibangun pada metafora hari- 

hari perintis, di mana saat orang yang membutuhkan satu gudang baru dapat diperhitungkan 

pada teman- teman dan tetangga- tetangganya yang menolongnya dalam membangun 

gudang. Daripada mengkritisi pendapat- pendapat di antara mereka satu sama lainnya, 

Kahn mendorong orang untuk coba memajukannya. Kelompok tersebut mengambil 
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pemikiran seseorang dan berusaha membangunnya untuk melihat seandainya hal tersebut 

memang akan menjadi satu struktur tabungan berharga. Namun herannya, sekalipun 

pendekatan- pendekatan tersebut mungkin sangat berbeda dari apa yang orang gunakan 

dahulu, ternyata adalah mudah memasuki satu aturan- aturan dasar yang dibuat. Hasil 

suatu diskusi adalah selalu lebih produktif. 

Inilah Cara Kita 

 Kebanyakan dari kita menyesali hal- hal yang telah kita lakukan dalam hidup kita dan 

meneruskan episode pengandaian- pengandaian dalam pikiran kita mengenai hal- hal yang 

kita ingin lakukan dengan cara yang berbeda. Namun saat kita melihat ke belakang, 

kebanyakan dari kita mungkin tidak akan menginginkan perubahan besar. Hal ini 

dikarenakan satu kehidupan yang dibuat dari satu rentang penuh pengalaman, di mana hal- 

hal yang baik kerap kali tergantung pada sesuatu yang buruk dan sebaliknya. 

 Hal yang sama pula terjadi pada organisasi. Saat kita membangun satu tim orang, 

kita mungkin berharap anggota- anggotanya berbeda dari apa yang ada. Kita berpikir 

mungkin yang ini terlalu pemalu, terlau riuh, terlalu pemikir dan seterusnya. Namun sekali 

tim terbentuk dan mulai bekerjasama, maka sesuatu yang indah terjadi. Daripada 

melanjutkan keinginan untuk merubah orang- orang tersebut, mungkin lebih baik kita 

menghargai semua karakteristik- karateristik yang menjadi perhatian kita tadi menjadi mutu 

dan bagian dari orang tersebut apa adanya. Namun konyolnya, ternyata kita temukan diri 

kita tidak akan menginginkannya dengan cara- cara lain. 
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SETIAP KEKUATAN YANG BESAR

ADALAH SATU KELEMAHAN YANG BESAR

   

 Seringkali ketika kita ingin menilai orang atau bahkan diri kita sendiri, kita 

membuatnya dengan daftar- daftar karakteristik. Pada satu sisi kertas, kita tuliskan apa yang 

menjadi kekuatan dan di sisi lainnya adalah apa yang menjadi kelemahannya. Namun tentu 

kita membutuhkan satu daftar di bagian tengah untuk kekuatan yang juga berarti kelemahan 

dan kelemahan yang juga berarti kekuatan. Karena dasar pengertian dualitas dari 

pengalaman manusia, maka di bagian tengah akan mengatakan kepada kita lebih 

ketimbang daripada daftar- daftar yang lainnya. 

 Kekuatan dapat menjadi kelemahan saat kita terlalu bergantung kepada hal tersebut, 

membawanya terlalu berlebihan atau mempergunakannya di mana mereka tidak dimiliki. 

Makin kuat hal tersebut, maka makin menjadi kelemahan pula. Sebagai contoh, seseorang 

yang memiliki kekuatan intelektual dan kritis, yang menang dalam setiap argumen mungkin 

akan terlalu tergantung pada kekuatan tersebut, dan dalam melakukannya mereka tidak 

menyediakan ruang kosong untuk suatu tanggapan emosional, serta seringkali berjalan tak 

mengindahkan ide- ide dan pendapat- pendapat orang lain. 

 Seseorang yang cantik atau ganteng yang tidak ada taranya, mungkin gagal 

membangun mutu- mutu lainnya, misalnya bekerja keras untuk mempelajari keahlian atau 

menjadi berpendidikan. 

 Orang yang ulet terkadang terus menerus melanjutkan perilakunya hingga mendapat 

suatu bukti bahwa mereka seharusnya merubah pendirian atau menyerah. 

 Orang yang terlalu berhati- hati dengan dietnya, terkadang perlu santai dan 

melanggar beberapa aturan. 

 Orang yang mengkritisi diri dan mementingkan diri sendiri, mungkin perlu lebih dapat 

menerima diri dan lebih baik terhadap dirinya sendiri. 

 Orang yang berhasil luar biasa, menemukan bahwa kesuksesannya seringkali 

menyisihkan mereka  dari orang lain. 

 Kita tambahkan kata “terhadap satu kesalahan” dalam menjelaskan karateristik 

individu- indidivu yang demikian : Dia dapat menerima terhadap satu kesalahan, dia loyal 

terhadap satu kesalahan, dan seterusnya. Sama seperti ketika kita semua dapat 

menghargai tokoh terkemuka masyarakat: Barbara Paley, dengan komentarnya yang 

terkenal ,” Seseorang tidak dapat menjadi terlalu kurus atau terlalu kaya.”  Kita juga akan 

peduli betul bahwa semuanya dimungkinkan, untuk menjadi terlalu kurus atau terlalu kaya. 
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Pada Sisi yang Lain 

 Jikalau kekuatan adalah kelemahan, apakah kebalikannya juga benar? Dapatkah 

satu kelemahan menjadi sebuah kekuatan? Sangat sering jawabannya adalah ya. Ketakutan 

dapat berguna sebagai hal yang baik bagi kita. Terkadang membuat kita cukup berhati- hati. 

Perfeksionis dapat menjadi salah seorang yang berharga di antara pekerja- pekerja kita. 

Perasaan ketidakcukupan membawa kita kepada kebutuhan untuk mencapainya. Orang 

yang terlalu khawatir dengan masalah kesehatan akan betul- betul peduli dengan 

kesehatannya. Seseorang yang terobsesi seperti eksekutif yang berpikiran sendirian, dapat 

menginsipirasi orang lain. 

 Sebagai seorang psikolog, saya dulu menyakini kebijaksanaan konvensional dalam 

hal melihat orang lain sejernih yang saya ingin lihat diri saya secara jernih demi untuk 

kesehatan psikologi diri saya. Inilah alasannya mengapa para psikoterapi biasanya perlu 

menjalani terapi yang ektensif terhadap diri mereka sebagai bagian dari pelatihannya. 

Namun saya mencurigai ide tersebut sekarang ini. 

 Begitu banyak pemimpin- pemimpin brilian dalam bidang saya tersebut, yang dalam 

pekerjaan pribadinya, adalah individu- individu yang benar- benar sulit, yang secara jelas 

kurang terlihat optimal kesehatannya secara psikologi. Namun mereka menunjukkan satu 

kemampuan luar biasa untuk membaca orang secara cepat dan dengan pengertian yang 

tinggi.

 Saya sekarang yakin bahwa orang- orang yang demikian merupakan contoh dari 

satu kelemahan yang mendalam, yang juga satu kekuatan yang besar. Beberapa psikolog 

besar memiliki kemampuan yang luar biasa, bukan dalam pengertian ‘meskipun dari’,

namun dalam pengertian ‘karena dari’ ketidakmampuan emosional yang dimilikinya. 

Pengalaman- pengalaman dalam kehidupan mereka telah membawa mereka menjadi orang 

yang tidak nyaman terhadap sesamanya, telah mengajari mereka membaca orang secara 

cepat dan hati- hati, sebab orang lain selalu menggambarkan satu perlakukan potensial. 

Orang- orang yang tumbuh di dalam lingkungan yang lebih sehat tidak memerlukan 

penilaian yang cepat terhadap sesamanya, karena kita tidak mempelajarinya untuk takut 

terhadap mereka. 

2 Perusahaan,  Paradoxnya Sama 

 Atlet Angkat Besi dapat mencapai prestasi yang luar biasa dengan kekuatannya, 

namun mereka juga begitu dibatasi oleh otot yang membuatnya tidak dapat secepat seperti 

yang dapat dilakukan para pesenam. Di sisi lain, pesenam tadi memiliki ketangkasan, 

namun tidak memiliki kekuatan seperti halnya atlet angkat besi tadi.  
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 Dikotomi atlet angkat besi atau pesenam mengkarakteristikan suatu kesukaran dari 2 

buah keunggulan yang dihadapi perusahaan – perusahaan saat mereka berusaha 

memasuki pasar komputer personal. IBM, suatu perusahaan komputer besar- pembuat 

mainframe yang populer, dengan profesional yang tinggi melakukan bisnisnya di lebih dari 

150 negara tidak dapat bersaing dengan berhasil seperti yang mungkin telah ada dalam 

komputer personal. Karena mengubah satu perusahaan sebesar IBM akan seperti 

membalikan satu kapal laut. 

 KayPro, di sisi lain, adalah kecil dan diperuntukkan untuk keluarga. Suatu 

perusahaan yang dipimpin oleh jenius komputer yang telah mendesain voltmeter digital yang 

berhasil, satu perangkat yang merajai lebih dari setengah pasar. Dewasa ini komputer 

pribadi ada dalam kantor. Dalam satu waktu yang begitu singkat, perusahaan tersebut 

secara tangkas melengkapi rancangannya, masuk ke pasar eletronik dan masyarkat. 

Namun sekalipun hal tersebut merupakan ketangkasan, KayPro digagapi oleh ukurannya 

yaitu dalam hal pengalaman dan manajemen profesional yang mendalam untuk bersaing 

secara efektif dengan raksasa- raksasa di bidang itu. 

 Dewasa ini  IBM dan KayPro bersaing dalam pasar komputer pribadi, namun dengan 

penentuan pangsa pasar yang kurang daripada yang  mungkin  telah memperkuatnya, serta 

bukan pula yang melemahkannya. 

Periksa Pakaian 

 Jadi, makanya satu hal yang begitu membantu bagi organisasi- organisasi untuk 

peduli bahwa di saat mereka hanya tergantung pada apa yang telah menjadi kekuatannya, 

mereka bisa benar- benar keliru. Contohnya, satu perusahaan yang berurusan secara 

sensitif dengan hubungan antar manusia namun mengekslusifkan aktifitas- aktifitas vital 

yang lainnya, yaitu dalam penelitian pasar- pasar baru atau membangun teknologi- teknologi 

baru. Sementara satu perusahaan lainnya mendominasi satu pasar, kemudian menjadi puas 

dan kaku. Pada perusahaan yang menyatakan komitmennya terhadap orang- orangnya, 

memiliki kesulitan dalam memotong kembali dan menjadi ramping supaya dapat bersaing 

secara efektif. Kekuatan dan kelemahan dipakai dalam satu baju yang sama.  
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MORAL TIDAK BERHUBUNGAN TERHADAP 

PRODUKTIFITAS

   

 Pada umumnya para manajer berasumsi bahwa moral adalah faktor utama dalam 

memotivasi orang untuk bekerja keras, namun mungkin juga tidak. 

 Kenyataannya, orang cenderung bekerja keras untuk beberapa banyak alasan. 

Mereka terbawa dengan cara tersebut, diajarkan etos kerja. Mereka memiliki satu dorongan 

dari dalam, terkadang bahkan satu ransangan narkotika kerja. Mereka ingin kemakmuran 

yang lebih. Mereka digerakkan oleh tekanan keluarga dan dengan ketakutan. Mereka 

merasa tertangtang dengan pengayaan kerja, promosi, atau tanggungjawab- tanggungjawab 

baru. Mereka mencintai pekerjaannya. Singkatnya, ada banyak alasan yang baik mengapa 

orang bekerja keras, yang sedikit harus dilakukan dengan moral. 

 Kebanyakan manajer- manajer mempersamakan moral dengan satu kegembiraan 

dan kepuasan tenaga kerja. Dan dalam citra yang demikian yang saya yakini, moral jelas- 

jelas tidak berhubungan dengan produktifitas. Mencari definisinya moral dalam kamus,  kita 

tidak temukan kata kegembiraan atau kepuasan. Tetapi, bahkan dalam kamus saya, 

definisinya adalah “satu keyakinan diri, resolusi, kesediaan, seringkali pengorbanan diri dan 

dorongan perilaku dari satu individu” yang mungkin secara sepadan tidak berhubungan 

dengan produktifitas, sekonyol apa yang mungkin terlihat. 

 Kita harus membedakan antara apa itu yang membuat orang bekerja keras dan apa 

yang menjadi produktifitas. Kerja keras adalah hanya satu bagian kecil dari produktifitas. 

Kita Memang Butuhkan dan Tidak Butuhkan Produktifitas.

 Produktifitas bukan tujuan utama dalam beberapa organisasi, bahkan di Amerika. 

Saat jatuh dalam pilihan antara produktifitas dan beberapa nilai- nilai lain dan perilaku- 

perilaku seperti memelihara status quo atau berpegang pada satu steorotip, akan menjadi 

tampak bahwa produktifitas adalah jarang menjadi tujuan tertinggi kita. Jika kita tertarik 

hanya dalam produktifitas, maka kita akan menemukan cara- cara. Misalnya lebih baik 

menggunakan wanita yang mewakili lebih dari kemampuan kita dan lebih baik 

menggunakan pula orang- orang yang berada pada kedua ujung jenjang umur yang ada 

(lebih tua atau lebih muda). 

  Kita menginginkan produktifitas hanya jika di situ ada sedikit biaya dalam pengertian 

untuk perubahan ide- ide dan hanya jika membuat kehidupan tersebut menjadi lebih mudah. 

Kita memelihara orang dalam satu organisasi pada satu tingkatan motivasi, produktifitas, 
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dan kreatifitas yang tidak mengancam. Dalam perusahaan- perusahaan yang membayar 

pekerja- pekerjanya bukan terhadap waktu mereka, namun terhadap produktifitas, maka 

konflik yang serius dapat ditimbulkan oleh orang yang bekerjanya sangat cepat yang 

membuat lainnya tampak lambat. Pekerja- pekerja tadi dikatakan sebagai pemecah rekor 

atau ‘rate buster’ karena usaha- usaha mereka dapat dihasilkan dalam bayaran yang murah 

untuk satu pekerjaan, yang ternyata selalu disisihkan dan dihukum oleh pekerja- pekerja 

lainnya. Jika memang kita menginginkan produktifitas di atas semuanya, ini akan berasal 

pada suatu harga dari beberapa perubahan terhadap beberapa pandangan mengenai 

harapan- harapan tentang bagaimana hubungan manusia  tadi berlaku. 

 Orang seperti Abraham Maslow, orang ternama yang berada diantara penemu- 

penemu terbesar dalam masyarakat kita, memilih studinya dari apa yang dia katakan 

sebagai Aktualisasi Diri- tidaklah perlu nyaman atau gembira. Mereka dapat saja kejam, 

pembosan, kaku, menjengkelkan, dan tidak mempunyai rasa humor. Organisasi- organisasi 

benar- benar tergantung terhadap orang- orang yang demikian. Seringkali suatu tangtangan 

manajemen membuatnya menjadi mungkin bagi mereka untuk selamat dan berjaya dalam 

lingkungan organisasi. 

Lakukan Itu Untuk Suatu Alasan yang Kuat. 

 Literatur manajemen berulangkali menyarankan bahwa manajer- manajer 

membutuhkan waktu untuk membawa sedikit hadiah, mengadakan pesta, merayakan ulang 

tahun, mengirimkan catatan- catatan, dan melakukan tindakan- tindakan lain yang sejenis 

dengan maksud baik terhadap pegawai- pegawainya. Bukan sekedar suatu harapan atau 

isyarat yang demikian, yang membuat tenaga kerja menjadi lebih produktif, namun karena 

mereka membantu menciptakan suatu iklim kepedulian yang semua kita inginkan untuk diri 

kita dan satu sama lainnya. Saat hal tersebut benar- benar merupakan perasaan yang utuh 

di samping pernyataan- pernyataan diri dan aktifitas- aktifitas demikian, dan saat perlakuan 

adalah demi mereka, maka mereka tentunya dapat berhasrat dalam semua organisasi. 

 Namun bagaimana dengan manajer- manajer yang terlalu perhitungan, yang 

menempatkan kesenangan pekerja sebagai satu strategi pembangkitan moral? Bentuk 

perilaku tersirat ini adalah buah ide pikiran yang keliru, yang walaupun mereka mungkin 

tidak menyukai seseorang, manajer- manajer tersebut dapat berperilaku dalam satu cara 

sedemikian rupa supaya pekerja- pekerja akan menyukainya. Pendekatan yang tidak otentik 

ini mungkin akan gagal karena manajer- manajer tersebut membalikkan kenyataan dan 

mengubah perilaku supaya kehormatannya terhadap pekerja- pekerja bertumbuh. Mereka 

mengenali suatu paradok, bahwa adalah lebih penting bagi mereka untuk menyukai pekerja- 

pekerjanya daripada pekerja- pekerja menyukainya. 
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 Kita semua cenderung menyukai orang yang kepada siapa kita lakukan lebih 

daripada terhadap siapa kita lakukan, atau orang- orang yang hanya melakukannya untuk 

kita.  Kita lebih menyukai orang ketika kita tidak merasa dikorbankan oleh mereka. Itulah 

mengapa manajer- manajer yang lebih baik dapat melakukan keduanya, yaitu menjadi lebih 

baik terhadap waktu dan energinya, serta cepat membela seorang pekerja dengan 

berkorban. Mereka menyadari bahwa masalahnya bukan dalam meningkatkan suatu moral 

dari tenaga kerja, namun membangkitkan moral dirinya sebagai manajer. Jika moralnya 

tinggi, maka pada kenyataannya mereka lebih membangun satu kreatifitas dan antusias 

yang lebih dari tenaga kerjanya.  
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TIDAK ADA PEMIMPIN , YANG ADA HANYA 

KEPEMIMPINAN

 Satu musuh terbesar dari organisasi yang efektif adalah pandangan stereotip dari 

seorang pemimpin.  Kita mungkin membayangkan satu gambaran pemberi perintah/ 

komandan yang berdiri di depan pendengarnya, berbicara, tidak mendengarkan, dengan 

segerombolan pembantu yang berdiri disebelahnya, atau duduk di samping meja datar 

besar, meneriakkan perintah, mengambil tanggungjawab secara agresif, tidak- mengada- 

ada, seorang bulldog.

  Bayangan pemimpin yang demikian membawa kita ke dalam masalah yang tidak 

sekedar karena mereka gagal sesuai realitasnya, namun karena mereka men-set diri kita 

terhadap peran- peran yang pasti tidak berfungsi. Citra diri macho dari kepemimpinan 

dipersamakan dengan orang seperti Vincent Lombardi, Ross Perot, dan Lee Iacocca,  

membuat kita lupa bahwa kekuatan yang nyata dari seorang pemimpin adalah 

kemampuannya untuk mendatangkan kekuatan dari suatu kelompok. 

 Paradok ini adalah cara lain untuk mengatakan bahwa kepemimpinan adalah 

kurangnya kepemilikan dari seseorang daripada kepemilikan dari satu kelompok. 

Kepemimpinan didistribusikan di antara anggota- anggota kelompok dan pada gilirannya 

mereka memainkan peran- peran yang sedemikian rupa seperti pakar kerja, badut, ibu, dan 

sebagainya. Bergantung pada satu orang, maka manajer sebagai contohnya, menyediakan 

semua kepemimpinannya untuk membangun harapan- harapan yang tidak dapat dicapai.  

Lebih dari itu, manajer- manajer juga merampok kekuatan dari kelompok dan 

mengarahkannya untuk menjadi lebih tergantung pada manajer tersebut. Pada gilirannya, 

tanggapan seorang pemimpin terhadap ketergantungan tersebut terkadang untuk mengelola 

yang hal- hal kecil, yaitu masuk ke area- area kendali dan tanggungjawab yang 

menggambarkan satu penggunaan waktu yang kurang dan mungkin jauh melebihi 

kemampuannya,  yang pada kenyataannya mengurangi produktifitas dari suatu kelompok. 

Ditentukan oleh Kelompok 

 Orang yang jadi pemimpin di satu situasi biasanya menjadi pengikut di situasi 

lainnya. Sebagai contoh, mereka mungkin menjadi manajer- manajer di pekerjaannya, 

namun sekedar menjadi orangtua yang tertarik di satu pertemuan Ikatan Orang Tua Murid, 

atau sekedar menjadi penonton dalam perkumpulan- perkumpulan sosial. Kepemimpinan 
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adalah situasional, lebih sedikit sebagai satu mutu pribadi daripada spesifik terhadap satu 

situasi. 

 Pemimpin- pemimpin sejati adalah ditentukan oleh suatu kelompok  di mana mereka 

melayani dan mengerti suatu pekerjaan sebagai saling ketergantungan dengan suatu 

kelompok. Kita telah melihat pemimpin- pemimpin yang secara berhasil pindah dari satu 

organisasi ke organisasi lain, sekalipun mereka mungkin tidak ahli dalam organisasi bisnis 

yang berikutnya tersebut. Mereka dapat melakukan hal ini karena mereka mendefinisikan 

pekerjaannya sebagai pembangkit pengetahuan, keahlian- keahlian, dan kreatifitas terhadap 

orang- orang yang sudah ada bersama dalam organisasi tersebut sebelum kehadirannya. 

Mereka cukup aman dengan identitas dirinya untuk dapat dipengaruhi orang lain di dalam 

suatu kelompok dan mereka terutama dapat mendatangkan suatu kecerdasan dan 

kepesertaan dari anggota- anggota kelompok yang mungkin sebaliknya tidak bergabung 

dalam pertemuan- pertemuannya. 

 Dalam suatu kelompok yang berfungsi dengan baik, suatu perilaku dari suatu 

pemimpin tidak semuanya berbeda dari perilaku orang lain yang bertanggungjawab dari 

anggota- anggota kelompok. Kenyataannya, jika bukan untuk suatu perangkap dari status 

yang dimilikinya - kantor khusus dipojok, meja dengan serambi, satu tempat duduk di bagian 

meja depan, dan sebagainya- ini mungkin menjadi sukar mengidentifikasikan suatu 

pimpinan dalam satu kelompok yang bekerja baik. 

Membuat Hidup Lebih Gampang 

 Pemimpin yang terbaik adalah yang menjadi pelayan terhadap orang- orangnya. 

Suatu kali saya mengadakan satu studi untuk mencoba mengerti bagaimana mencapai 

kekuasan dalam satu kelompok. Kami menemukan bahwa orang- orang yang paling berhasil 

dalam mendapatkan kekuasaan  adalah tidak mendominasi kelompok, mereka melayaninya. 

Mereka akan beranjak dari papan tulis dan melakukan apa yang mungkin dipikir sebagai 

pekerjaan- pekerjaan sekretarial dari kelompok. Mereka akan mempersilahkan orang- orang 

yang tidak berbicara; mereka mendengarkan secara penuh perhatian terhadap semua 

orang. Mereka membicarakan pandangannya dengan jelas dan penuh, dan kebanyakan 

mereka mendorong orang- orang lain untuk berbicara kepadanya. Dia membantu kelompok 

untuk tetap fokus pada suatu masalah. Dengan kata lain, dia mencoba melayani kelompok. 

 Rendah hati secara alami ada pada pemimpin- pemimpin yang terbaik. Mereka 

jarang mengambil penghargaan untuk dirinya sendiri, namun memberikannya kepada suatu 

kelompok yang dia telah kerjakan. Secara karakter, mereka mengatur situasi- situasi, 

merekayasa pekerjaan- pekerjaan, dan memperlancar proses- proses, serta menghapuskan 

penghalang- penghalang. Mereka berpikir tentang siapa yang perlu apa dan mereka 

menentukan pekerjaannya, seperti menemukan cara- cara untuk membuka potensi- potensi 



Haery Sihombing (HHIP)                                                                                                                VII-9 

VII-Estetika- Estetika Kepemimpinan

kreatif yang ada di antara individu- individu dari pekerjanya, dan dalam masing- masing 

kelompok yang dia kerjakan. 

  Karena begitu banyak pekerjaan seorang manajer sebagai seorang pelayan, 

konseler, dan karib, maka adalah mengherankan bahwa mereka bukanlah wanita. Padahal 

fungsi- fungsi tersebut seringkali dipersamakan dengan peran- peran wanita tradisional. Kita 

mungkin akan menemukan lebih banyak wanita pada posisi puncak bilamana pandangan 

seorang pemimpin bukanlah sebagai dominator, tetapi sebagai pelayan. 

Pemimpin Yang Kita Tidak Kenal 

 Kita terkadang lupa bahwa kepemimpinan adalah satu peran berbagi yang 

dimainkan sebagian oleh orang yang  bukan pemimpin berdasarkan status. Raja punya wali 

yang membisikan telinganya. Presiden memiliki penasehat- penasehat. CEO mempunyai 

konsultan- konsultan. Manajer- manajer memiliki asisten- asisten yang membantu mereka 

untuk menajamkan perilakunya, namun tidak mengambil resiko kepemimpinan dan tidak 

mendapatkan keuntungan dari penghargaan.  

 Memang, pemimpin- pemimpin seringkali diarahkan dan dikelola oleh pekerja- 

pekerjanya, dari bawah ke atas- kolega terhadap ide- ide, asistensi, argumen, dan 

terkadang bersikukuh menolak pengaruh- pengaruh yang nyata. Contohnya, perhatikanlah 

satu tugas penyelesaian sekretaris eksekutif terhadap satu pekerjaan. Terkadang dapat 

membuat satu keheranan,  sebenarnya siapa yang mengatur siapa. 

 Saya telah temukan bahwa ada dua jenis pekerja- pekerja yang baik. Salah satunya 

adalah asisten yang bersedia dipersiapkan untuk menerima apa saja tugas- tugas yang 

diberikan kepadanya dan menyelesaikannya dengan dengan segera dengan kemauan yang 

baik. Sementara yang lainnya, adalah seseorang yang lebih daripada itu, yaitu yang 

mengantisipasi apa yang sekiranya akan diperlukan dan kemudian menawarkan solusi dan 

bukan masalah, serta pendapat- pendapat dan bukan keluhan. Peran- peran antisipasi ini 

jarang diminta, setidaknya oleh satu peran kepemimpinan yang dimainkan oleh orang yang 

tidak dikatakan pemimpin. 

Kekuatan yang Paling Berkuasa 

 Kebanyakan tindakan- tindakan pemimpin tidak berjalan, sekedar seperti 

kebanyakan para peselancar yang gagal dengan banyak ombak yang mereka dapatkan. 

Untuk masalah- masalah yang rumit, terdapat banyak jenis- jenis dan gaya kepemimpinan, 

dan tindakan yang diambil adalah begitu kompleks, serta tidak ada model yang pasti untuk 

diikuti. 
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 Sekarang ini kepemimpinan adalah kekuasaan yang paling kuat di dunia. 

Argumentasi dapat dibuat untuk kekuatan- kekuatan yang lain, seperti misalnya: kerakusan, 

kewilayahan, penghakiman, ketakutan, kebencian, kasih, spiritualitas. Namun tanpa 

kepemimpinan untuk memobilisasinya, mereka secara relatif adalah lemah. Oleh karenanya, 

kepemimpinan sepantasnya berkenaan dengan satu hal perhatian yang lebih daripada apa 

yang diberikan, terutama jika kita ingin membuat ketentuan yang teruji dalam cara- cara 

yang membantu organisasi kita maju dan peradaban kita berkembang. 
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MAKIN BERPENGALAMANNYA SEORANG MANAJER,  

MAKIN PERCAYA NALURI SEDERHANANYA

 Salah satu mutu yang banyak eksekutif puncak sepakati, yang membedakan mereka 

dari pesaing- pesaingnya yang kurang berhasil, yaitu  adalah dalam hal percaya diri kepada 

naluri mereka sendiri. Perusahaan- perusahaan akan membayar tinggi para eksekutif yang 

memiliki reputasi “tebakan emas”, yang segera bereaksi mendalam dan tampak akurat 

terhadap orang dan kejadian- kejadian tersebut, serta kemudian membuat keputusannya 

lebih berharga. 

 Banyak analisa akan mempertanyakan bahwa apa yang diatributkan oleh para 

eksekutif terhadap naluri mereka tersebut adalah lebih berupa suatu akumulasi dari  

banyaknya mereka belajar terhadap pengalaman- pengalaman yang membuat mereka 

peka. Sehingga dengan demikian, akan membuat mereka dapat membaca situasi secara 

cepat. Namun karena proses pemimpin- pemimpin tersebut dalam melatih keputusan- 

keputusannya merupakan misteri bagi mereka, maka mereka mengatributkan kekuasaannya 

kepada naluri. Penjelasan tersebut masuk akal, meskipun di situ masih banyak untuk 

dikatakan pada suatu kemampuan yang dimiliki untuk mempercayai reaksi- reaksinya yang 

segera.

  Saya pernah ditunjuk sebagai dekan suatu fakultas desain lingkungan di lembaga 

terhormat yang mengoleksi semua karya- karya seni sebagai suatu penunjukkan yang tidak 

biasa terhadap seorang psikolog. Dapatlah dipahami, bahwa saya merasa begitu amatir 

saat saya duduk di dalam proses penyaringan untuk meninjau portofolio pelajar- pelajar 

yang memiliki prospek. Saya mencoba yang terbaik untuk menggunakan apa yang sedikit 

saya mengerti terhadap bentuk dan komposisi, namun tampaknya hal tersebut perlu 

dilakukan terus menerus. Apa yang menakjubkan saya adalah sebegitu cepatnya dekan- 

dekan dan anggota- anggota fakultas yang lain, yang duduk dalam sesi tersebut dapat 

membuat keputusannya. Tampaknya mereka tahu dengan segera mana portofolio yang 

lebih baik. 

 Seiring berlalunya waktu, saya berada pada satu kenyataan yang mengejutkan  di 

mana saya juga telah hampir mengetahui dengan segera mana- mana yang dikerjakan 

dengan lebih keras. Namun karena saya kurang percaya diri, maka saya merasa terbeban 

untuk menggunakan prinsip- prinsip formal terhadap proses penilaian tadi. Saya takut untuk 

mempercayai penilaian saya, itulah reaksi pertama yang saya miliki. Saya seharusnya 

mengetahui hal ini karena fenomena yang sama tersebut juga digunakan dalam psikoterapi. 
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Para psikoterapi yang paling berpengalaman akan mempercayai dengan segera reaksi- 

reaksi mendalam mereka atas pemikiran rumit analitis mereka sendiri. 

Kebijaksanaan Penglihatan Jernih 

 Kita mengagumi anak- anak terhadap penilaian mereka yang cepat dan tidak malu- 

malu. Untuk satu cakupan yang luas, kita ingin memperbaiki diri kita daripada seperti reaksi 

anak- anak tadi. Saat keputusan- keputusan anak- anak tadi mungkin tidak lebih baik 

daripada keputusan kita, maka setidaknya kita meyakini bahwa mereka memiliki satu reaksi 

dengan mata jernih terhadap orang dan kejadian- kejadian, terlepas dari proses 

intelektualisasi. Kita atributkan suatu kekuatan yang sama tadi terhadap binatang, di mana 

menyarankan Rover (nama anjing) agar dapat selalu mengetahui orang jahat dengan 

tingkatan apakah dia menolak atau menyambut baik terhadap orang lain tersebut. Hal ini 

dapat dilihat  sangat jelas dalam cara- cara yang menggelikan dan juga dipaksakan seperti 

dengan cara- cara Lassie di program televisi, di mana istri selalu terlihat lebih bijaksana 

daripada suami dan anak- anak lebih bijaksana daripada ibu, serta binatang lebih bijaksana 

daripada anak- anak. Namun semakin kita tua dan lebih berpengalaman, maka 

bagaimanapun kita kehilangan sentuhan dengan kebijaksanaan primitif tersebut. Mungkin ini 

disebabkan oleh karena apa saja yang banyak terjadi pada kita sebagai orang dewasa, yang 

tidak terjadi pada anak- anak, yang menyebabkan penilaian kita menjadi terhalang. 

 Mungkin kita belajar untuk tidak melihat. Antropolog Margaret Mead suatu kali 

mengatakan kepada saya, bahwa anak- anak melihat kejadian- kejadian yang kita telah 

pelajari sebagai orang dewasa  tersebut untuk tidak diperhatikan. Apa yang ingin dikatakan 

di sini adalah, bahwa pengalaman- pengalaman tidak selalu menjadi guru terbaik karena 

terkadang membuat kita terjatuh. Kita belajar banyak hal yang membutakan kita dan 

membawa kita kepada penilaian yang keliru. 

Apa yang Didapatkan dengan Cara Tersebut 

 Sebodoh apa kita?  Apa kejadian- kejadian yang menciptakan penghalang- 

penghalang terhadap penilaian yang baik. Di sini ada bebepa kemungkinan jawabannya 

Di sekolah dan di rumah kita diajarkan untuk menaruh kepercayaan terhadap yang 
berwenang, pada pendapat- pendapat orang lain. 

Kita diajarkan untuk tidak mempercayai emosi kita, karena emosi adalah musuh kita dan 

dapat membawa kita ke dalam masalah. 

Sebagai orang dewasa kita seringkali dikorbankan dengan citra diri. 

Kita belajar menjadi terpesona dengan resume- resume, pakaian- pakaian, dan penampilan- 

penampilan, serta kita cenderung mengatributkan kekuasaan- kekuasaan dan mutu- mutu 
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terhadap orang tersebut melebihi kenyataannya. Yunani kuno mempercayai bahwa jika 

anda cantik di sisi luar, maka mungkin cantik pula di sisi dalam, dan bahwa kebaikan dan 

kecantikan adalah saling berhubungan. Seperti yang dikatakan Gloria Steinem, kita mungkin 

harus membalik pernyataan tadi di dalam kebudayaan modern, yaitu jika kita mempercayai 

bahwa seorang wanita yang cantik, maka mungkin pula dia tidak begitu cerdas. Kedua- 

duanya jelas adalah stereotip yang membutakan kita terhadap kebenaran. 

Kita memiliki pandangan selektif saat sesuatu datang mendukung sistem keyakinan 
kita.

Kita gampang mengabaikan hal- hal yang tidak sesuai dan menerima hal- hal yang sesuai. 

Kita cenderung mencari apa yang kita cari. Ilmuwan- ilmuwan biasanya menemukan apa 

yang mereka hipotesakan, para politikus mendengarkan lebih jelas kepedulian dari orang- 

orang yang membagi keyakinannya, anggota- anggota keagamaan memandang pandangan 

mereka lebih luas daripada apa yang sebenarnya, sementara orang- orang yang 

mempercayai UFO atau malaikat- malaikat adalah besar kemungkinan melihatnya. Bukti 

untuk mendukung keyakinan- keyakinan seseorang mudah sekali ditemukan. 

Kita terpengaruh dengan apa yang telah dikerjakan untuk kita sebelumnya.

Kita selalu ingin mengulangi keberhasilan- keberhasilan kita, sekalipun apa yang kita telah 

lakukan sebelumnya tadi mungkin tidak dipergunakan dalam situasi sekarang ini. 

Kita telah diajarkan untuk mencurigai reaksi- reaksi awal kita.

Kita kurang percaya diri pada kesan pertama kita, karena kita terlalu sering diingatkan 

dengan saat- saat kita membuat cara- cara penilaian yang salah. Namun pada 

kenyataannya, kita belajar mengenai satu hal yang besar tentang seseorang dalam 2 detik 

pertama dari sebuah perjumpaan dan kesan pertama tersebut biasanya benar. Sering kali  

dilakukan dalam sebuah eksperimen psikologi, bahwa orang ditunjukan foto- foto wajah dan 

diminta mencocokkannya dengan pekerjaan- pekerjaannya dari satu daftar yang disertakan, 

di mana hasilnya adalah perampok bank sering diidentifikasikan sebagai presiden bank, 

sehingga eksperimen tersebut ditunjukkan untuk menyatakan betapa salahnya kesan 

pertama kita tadi. Namun jika kita melihatnya pada semua penilaian yang dibuat terhadap 

wajah- wajah orang, maka orang- orang di dalam eksperimen tersebut cenderung banyak 

tepatnya daripada salahnya. Kita peduli dengan telah berapa banyaknya kita salah secara 

memalukan, namun kita bahkan tidak mencatatnya dengan berapa kali kita benar. 

Sejak kita sulit untuk mempercayai naluri kita kala kita tidak aman dan takut 
mengambil resiko, kita merasa terbebani oleh saat- saat tersebut di dalam membuat 
satu rasionalitas dengan penilaian- penilaian yang dapat dipertahankan dari penilaian 
kita.
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Hal ini kontras dengan apa yang orangtua lakukan saat mereka menjawab satu pertanyaan 

seorang anaknya dengan jawaban gampang:  “Karena.”  “Kenapa tidak saya..?” ‘Karena.’ 

“Kenapa kamu lakukan itu?” “Karena.”  Kata- kata yang tidak membawa arti ternyata 

membawa satu hal yang berarti. Ini mengatakan, ”Akumulasi pengalaman- pengalaman 

saya di sini telah meyakinkan saya tentang sesuatu yang saya tidak dapat jelaskan kepada 

anda dalam bentuk- bentuk rasional, atau yang anda tidak dapat dan belum mengerti. Saya 

merasakannya secara mendalam dari kepala hingga ujung kaki, namun tidak dapat dan 

tidak akan mengambil waktu sekarang ini untuk mencoba menganalisanya dalam artian 

melakukan penentuan penuh terhadap suatu kekuatan dari perasaan yang saya miliki. ” 

Bahwa terlalu buruk seorang eksekutif tidak pernah melarikan diri dengan jawaban, 

”Karena.”

Anak- anak melihat pada apa yang kita tolak

Mereka akan menunjuk pada satu orang yang buntung lengannya saat kita meminta mereka 

mengabaikan orang tersebut, seperti halnya kita coba lakukan sebagai orang yang dewasa.  

Namun para eksekutif yang lebih baik memiliki mutu seperti anak- anak itu untuk dapat 

menceburkan diri ke dalam area yang orang lain hindari. Terkadang menunjuk pada apa 

sedang terjadi merupakan satu cara yang berharga untuk membuka satu penghalang. 

Kita terkadang terlalu bergantung pada penilaian orang lain

Kita mendemontrasikan apa yang seorang psikolog (namanya: Irving Janis) katakan sebagai 

Kelompok Pikir, yang menginginkan sejalan dengan suatu kelompok. Beberapa kebodohan 

kepemimpinan- kepemimpinan besar terjadi dengan cara yang seperti demikian, misalnya 

Watergate. Banyak eksperimen psikologi telah menunjukkan bagaimana pandangan- 

pandangan kita dibentuk oleh perilaku kelompok. Pada kenyataannya kita melihat hal- hal 

yang berbeda saat kita menjadi tertekan terhadap konsensus kelompok. 

Pimpinan seperti Kertas Lakmus 

Terhadap kenyataan ini, kebanyakan pekerjaan dari pengembangan eksekutif adalah 

satu proses bukan belajar, karena membersihkan penghalang terhadap pandangan dan 

kebijaksanaan serta penilaian. 

 Pemimpin- pemimpin perlu menambahkan kepercayaan dalam reaksi- reaksi 

nyalinya. Untuk melakukan hal itu, kita dapat memikirkan diri kita sebagai instrumen- 

instrumen sensitif dengan mengukur situasi- situasi dan menyertakan reaksi- reaksi 

mendalam yang biasanya terabaikan, yang padahal seharusnya perlu diperhatikan. Ini 

bukan seperti mencelupkan kertas lakmus ke dalam satu solusi untuk mendapatkan satu 

reaksi. 
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 Jelas, kita tidak dapat menghilangkan pandangan terhadap faktor- faktor rasional 

yang dibuat untuk keputusan yang baik. Saat kita memberikan perhatian terhadap reaksi- 

reaksi nyali kita, maka  pada saat yang bersamaan pula kita harus diingatkan  terhadap 

informasi obyektif yang mungkin bertentangan dengan reaksi- reaksi tersebut. Sehingga hal 

tadi dapat menjadi sedikit satu dilemma  untuk menilai berapa banyak nilai yang diletakkan 

pada reaksi- reaksi yang mendalam, dan pada saat seseorang mempertimbangkan pelbagai 

penghalang yang diceritakan di atas tadi. Mungkin dapatlah dimengerti, bahwa kebanyakan 

manajer keliru dalam mengarahkan pengabaiannya terhadap apa nyali- nyalinya  mereka 

tersebut. 
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PARA PEMIMPIN TIDAK DAPAT DILATIH,  

NAMUN MEREKA DAPAT DIDIDIK

 Kebanyakan seperti yang kita yakini, bahwa kepemimpinan adalah satu persoalan 

dari keahlian yang dibutuhkan. Padahal yang sebenarnya adalah, tidak ada pemimpin yang 

ahli. Ada pemimpin- pemimpin yang baik, bahkan pemimpin- pemimpin yang besar, namun  

mereka bukan “ahli”. Karena mereka tidak tahu bagaimana mereka menjadi baik atau apa 

yang mereka lakukan yang membuat mereka baik. Tanyalah pemimpin- pemimpin puncak 

mengenai apa yang merupakan kepemimpinan mereka, dan jawaban- jawaban dangkalnya 

membujuk seseorang bahwa mereka sedikit mengerti tentang apa yang mereka lakukan, 

yang men-set mereka terpisah. 

  Mungkin lebih banyak demi suatu kebaikan, namun bagaimanapun kepemimpinan 

bukanlah satu persoalan dari keahlian, dan orang yang kita paling perhatikan sebenarnya  

bukanlah ahli dalam hubungannya kepada kita. Kita mungkin tidak akan menginginkan 

teman- teman yang ahli karena tidak ada ‘keahlian- keahlian persahabatan’ atau kita 

mungkin pula tidak menginginkan suami- suami, atau istri- istri, atau kekasih- kekasih, atau 

orangtua- orangtua ahli. 

 Namun jika kepemimpinan adalah bukan satu persoalan mengenai keahlian, dan  

jika manajemen hubungan manusia bukan satu masalah ketrampilan dan teknik, maka 

dapat diasumsikan bahwa hal tersebut tidak dapat ditingkatkan melalui pelatihan. Jadi, apa 

yang  mungkin dapat ditingkatkan? Jawabannya adalah pendidikan.  

Hasil yang Berbeda 

Apa bedanya? Tidakkah pengertian- pengertian yang dipergunakan tersebut hampir 

semuanya dapat dipertukarkan? Ya, namun ada satu perbedaan penting antara pelatihan 

dan pendidikan dalam hubungan manusia. Perbedaan tersebut berimplikasi terhadap hasil 

yang sangat berbeda. 

 Seperti kita tahu, bahwa pelatihan menggiring kita kepada pengembangan 

ketrampilan- ketrampilan dan teknik. Setiap teknik baru secara tersirat menggagas 

pekerjaan manajer dengan menambahkan satu persyaratan ketrampilan baru, satu definisi 

tugas baru, dan satu beban tanggungjawab baru, yaitu bahwa tiap- tiap teknik baru 

meningkatkan area kendali terhadap sesuatu yang dirasa sebagai tanggungjawab manajer. 

Sebagai contoh, jika kita mengajarkan seorang manajer dengan teknik- teknik untuk 

menangani pegawai- pegawai yang bermasalah dalam penggunaan obat, maka tentunya 

manajer tersebut akan merasakan satu tanggungjawab baru agar pekerja- pekerjanya sehat, 
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dan kemudian pelatihan- pelatihan ini menambahkan satu elemen baru secara keseluruhan 

terhadap gambaran pekerjaan- pekerjaan manajer. Namun karena teknik- teknik tersebut 

tidak berjalan dengan baik di dalam hubungan antar manusia, maka manajer seringkali tidak 

dapat secara cukup mengisi perasaan tanggungjawab baru ini di kala datang suatu 

masalah. Saat orang merasa bertanggungjawab untuk menangani beberapa situasi di mana 

mereka berada, dan pada kenyataannya sebagian besar tidak tertolong, maka akan 

terciptakan satu kombinasi berbahaya dari perasaan, yaitu tanggungjawab plus 

ketaktertolongan yang menggiring ke penyalahgunaan. 

 Kita melihat beban berlebihan ini dari peran suatu tanggungjawab yang tidak hanya 

di dalam manajemen, namun dalam pendidikan, pengobatan, dan keluarga, serta kita 

melihat satu konsekuensinya dari kesalahan dalam memperlakukan hal tersebut. Saat guru- 

guru tidak dapat membuat siswa- siswanya belajar, saat dokter- dokter tidak dapat 

mengobati pasien- pasiennya, saat orang- orang tua tidak dapat mengendalikan anak- 

anaknya, maka mereka biasanya tidak bisa bersabar. Mereka menjadi kasar. Sama halnya 

dengan manajer- manajer tadi. Kedudukan dengan tanggungjawab diciptakan melalui suatu 

pertumbuhan badan dari teknik- teknik manajemen, sehingga manajer yang sekarang 

merasa difrustasikan dan tidak tertolong tersebut berakhir dengan konfrontasi, argumentasi, 

cercaan, dan bahkan permintaan yang lebih, serta tindakan- tindakan yang kasar untuk  

membawanya di bawah kendali situasi yang tidak pernah mungkin terkendalikan. 

Pada sisi lain, pendidikan menggiring kita bukan kepada teknik, namun kepada 

informasi dan pengetahuan, yang bila di dalam tangan yang benar dapat menggiring kepada 

pengertian dan bahkan kepada kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan tersebut menggiring 

kepada rendah hati, haru, dan hormat sebagai mutu- mutu yang merupakan dasar dari 

kepemimpinan yang efektif. 

Pelatihan membuat orang lebih serupa karena setiap orang belajar kemampuan 

yang sama. Sedangkan pendidikan, karena di dalamnya melibatkan ujian dari pengalaman 

pribadi seseorang dalam terang satu perjumpaan dengan ide- ide besar, maka cenderung 

membuat orang berbeda satu sama lainnya. Jadi, keuntungan pertama dari pendidikan 

adalah bahwa manajer- manajer menjadi unik, independen, dan tulen seperti apa adanya. 

Dengan bentuk pendidikan yang benar, manajer- manajer dapat diuntungkan dengan 

lebih baik dalam mengerti diri sendiri karena belajar tentang gaya- gaya antar 

kepribadiannya sendiri, reaksi- reaksinya dan dampaknya pada orang lain, prasangka- 

prasangkanya dan kekurangan- kekurangannya, serta kekuatan- kekuatan dan kelemahan- 

kelemahannya. Pengertian yang lebih baik tentang diri mereka dan perasaan mereka 

memberikan semua manajer suatu tambahan kepercayaan dalam pandangan- pandangan, 

reaksi- reaksi, impuls- impuls, dan naluri mereka. Maka dapatlah dikatakan bahwa sebagai 

pemimpin yang baik adalah bila mereka mempercayai nalurinya. 
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Tuan Rumah Visioner 

Dengan pendidikan, maka mendatangkan satu pengertian yang lebih baik dari suatu 

konteks yang berhubungan dengan satu keputusan yang ditanamkan. Satu perspektif yang 

lebih baik untuk melihat hubungan antar manusia, dan satu ide yang lebih baik dari apa 

yang penting. Pendidikan dapat mengarahkan kepada visi yang merupakan mutu lainnya 

dari suatu kepemimpinan, yang mengkarakteristikan eksekutif- eksekutif puncaknya. 

Pendidikan juga membantu pemimpin- pemimpin menghargai suatu estetika- estetika 

kepemimpinan. Kemudian, manajer- manajer menjadi nyaman tidak hanya dengan 

keefektifan tindakan mereka saja, namun juga dalam keanggunan usaha- usahanya. Mereka 

menjadi seakan- akan seperti tuan rumah dalam sebuah pesta dengan membuat 

sesuatunya secara pasti berjalan lancar, memperhatikan hal- hal kecil yang membuat suatu 

pengalaman yang baik, sangat berarti terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan  antar 

pribadi, peduli dengan orang yang merasa terkucil pada pesta tersebut dan perlu 

diperkenalkan, menyangga kesulitan dalam berhubungan, dan melihatnya bahwa setiap 

orang dapat tampak menjadi yang terbaik bagi dirinya. 

Akhirnya, dan mungkin yang paling penting dari semuanya, pendidikan memberikan 

manajer- manajer cara- cara baru dalam berpikir dan perspektif- perspektif baru sehingga 

dengan demikian, memungkinkan mereka melihat saling keterkaitan dari suatu kejadian- 

kejadian lebih daripada suatu kebijaksanaan konvensional.  Singkatnya, adalah berpikir 

secara strategis. Proses tersebut selalu lebih mudah jika mereka menghargai suatu isi peran  

paradok dan kekonyolan dalam hubungan manusia. 
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DALAM MANAJEMEN, MENJADI SEORANG 

PROFESIONAL SESEORANG HARUS MENJADI AMATIR 

Almarhum perancang George Nelson, yang telah melakukan studi dengan arsitek 

Amerika ternama Frank Lloyd Wright, mengatakan kepada saya tentang sebuah anekdot 

yang terus saya ingat. Tampaknya, George dan mentornya yang terkenal tersebut berjalan 

bersama dan Wright mencoba menggambarkan apa yang dia pikir tentang semua hal dari  

arsitektur. Pada satu poni, Wright mengisyaratkan sebuah bunga dan mengatakan ,”Kamu 

tahu George, arsitektur seperti bunga ini...” Kemudian dia berhenti:  “Ngak, ngak seperti itu.” 

Dia berjalan sedikit lebih duluan, kemudian berbalik melihat ke arah George dan 

mengatakan ,”Arsitektur seperti dalam percintaan.” 

George mengatakan pada saya cerita tadi itu lebih daripada 20 tahun yang silam, 

dan ketika dia selesai, dia katakan ,”Dick, saya harap ini tidak mempengaruhimu sepanjang 

hal ini mempengaruhi saya untuk menggambarkan apa yang dia maksudkan.” Saya ragu 

bahwa itu terjadi, namun akhirnya saya mulai menangkap maksudnya, sekalipun tidak 

hanya sekedar dalam arsitektur, namun dalam manfaat pencariannya. Biarkan saya coba 

jelaskan. 

Amatir dan Cinta

 Amatirisme adalah apa yang membuat manajer- manajer memberikan begitu banyak 

dirinya terhadap pekerjaannya. Ini memberikan mereka satu kegandrungan terhadap 

pekerjaannya, bahkan pada saat pekerjaannya sulit, menimbulkan stres, dan frustasi. 

Pemimpin yang baik membuat kedudukan organisasi di mana hasrat mereka menjadi 

kekuatan organisasi. 

  “Amatir” berasal dari akar kata Latin: Amator yang berati “Pencinta”. Amatir 

melakukan apa yang mereka lakukan di luar cinta, yang merupakan satu kata yang tidak 

seringkali muncul dalam pembicaraan- pembicaraan tentang pengembangan manajemen. 

Namun, sekarang ini cinta adalah dasar terhadap kepemimpinan yang baik karena 

kepemimpinan adalah semua tentang perhatian. 

 Memang perhatian adalah suatu dasar dari komunitas, dan tugas pertama dari suatu 

pemimpin adalah membangun komunitas, yaitu: satu perasaan terdalam dari persatuan dan 

satu kekariban. Sekarang ini, komunitas adalah salah satu yang paling kuat dan konsep 

yang paling rapuh dalam bangunan organisasi. Komunitas sukar dibangun, namun mudah 

dihancurkan. Kita lihat di sekeliling kita setiap hari suatu erosi dari komunitas. Ini mungkin 
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masalah yang paling serius yang kita hadapi, tidak hanya bersifat lokal namun juga  nasional 

dan bahkan secara global. 

 Satu dilema terbesar adalah bahwa erosi komunitas kebanyakan selalu terjadi atas 

nama kemajuan. Lebih jelas kita mungkin melihatnya melalui pertumbuhan yang besar dari 

tempat- tempat belanja atau mal- mal yang tidak dikhususkan untuk orang- orang tertentu 

dan sejenisnya, namun juga kita dapat lihat dalam pertumbuhan perusahaan- perusahaan 

korporasi raksasa. Salah satu aspek dari pembangunan manusia yang ilmuwan sosial tidak 

pernah dapat cakup adalah skala masalahnya. Sekali organisasi manusia menjadi bersakla 

besar, maka sukar membuatnya bekerja seefektif seperti saat organisasi tadi lebih kecil. 

 Hal Inilah yang menjadi suatu alasan terhadap pergerakan masa kini pada organisasi 

untuk lebih menjadi organisasi usaha perseorangan, di mana orang- orang merasa bahwa 

organisasi masa depan akan kembali ke dalam bentuk satu unit- unit kecil, karena dalam 

unit- unit yang lebih kecil tersebut ada satu ikatan mengikat orang bersama- sama secara 

perasaan daripada sekedar fungsional. Sebab perasaan adalah dasar dari komunitas. 

Sebagai contoh, hanya dalam  rumah tahanan dengan kapasitas yang lebih kecil daripada 

20 orang penghuninya, yang mungkin  dapat terehabilitasi. 

Seni Tinggi, Kesempatan Besar

Mungkin kita membutuhkan satu cara untuk mendefinisikan kepemimpinan yang 

melebihi nilai- nilai tradisonal atas kegunaan ke dalam alam estetika. Kita memerlukannya 

untuk dapat menghargai manajemen yang baik bagi kecantikan dan keindahannya. 

 Manajemen dan kepemimpinan merupakan seni yang tinggi. Saat keduanya bekerja 

dengan baik, maka kedua hal tersebut menyenangkan tidak ada taranya terhadap momen- 

momen estetika yang  besar dari kehidupan kita. Momen- momen besar dari kepemimpinan 

tersebut menyala secara cemerlang dengan cara sekejap. Kepuasan yang mendalam, 

kenikmatan, melibatkan perasaan yang asli dan mungkin tidak berakhir, namun keduanya 

memperkaya dalam cara yang sama, yang pengalaman- pengalaman estetika lainnya 

diperkaya. 

 Maka, pemimpin yang baik haruslah menjadi seorang profesional dan seorang 

amatir. Seorang profesional yang sesuai dengan standar teknikal dan etik memerlukan satu 

keahlian tingkat tinggi berdasarkan pengetahuan dan ketelitian. Namun, seorang amatir 

melakukan pekerjaan di luar cinta, di luar kenyamanan yang nikmat dalam suatu tindakan 

pencapaiannya, dalam penciptaan komunitas, dan ikatan hasrat yang mempersatukan. 

 Demi tujuan kita ini, biarkan saya adaptasi pernyataan Frank Lloyd Wright yang 

mengatakan bahwa arsitektur adalah seperti dalam cinta. Saya yakin, hal itu tidak akan  

mempengaruhi anda sepanjang hal itu mempengaruhi saya untuk menggambarkannya.



Haery Sihombing (HHIP)                                                                                                               VIII-1 

VIII-Menghindari Masa Depan 

32

SEBAB- SEBAB KEGAGALAN ADALAH SATU- SATUNYA  

HARGA YANG DIPERJUANGKAN

Dalam satu film Frank Capra yang terkenal pada tahun tigapuluhan, yaitu Mr. Smith 

Goes to Washington,  James Stewart berperan sebagai seorang anak muda yang dipilih 

menjadi Senat Amerika. Sebelum pergi ke Washington, dia didorong oleh ayahnya yang 

memberikan dia nasehat paradok: ” Sebab- sebab kegagalan adalah satu- satunya harga 

yang diperjuangkan.”  Pernyataan konyol tersebut menohok pikiran saya bertahun- tahun 

lamanya dan saya pikir bahwa hanya sekaranglah saya mulai mengerti apa itu artinya. 

Sebab- sebab kegagalan merupakan sesuatu yang paling berharga untuk 

diperjuangkan, karena yang demikian cenderung menjadikannya lebih penting dan lebih 

manusiawi dan membutuhkan kita untuk meningkatkan hidup menjadi yang terbaik di dalam 

diri kita, menyempurnakan diri kita dan dunia kita. Sebab- sebab kegagalan tidak dapat 

menang, namun karena hal tersebut begitu penting bagi kita, maka paling tidak kita harus 

mencobanya. 

Pada beberapa kesempatan, di saat- saat saya memberikan konsultasi kepada 

organisasi- organisasi, saya meminta kelompok- kelompok jika seandainya mereka dapat 

mengidentifikasikan ‘sebab- sebab kegagalan’ dalam pekerjaannya, yakni: berupa gol- gol 

yang mereka sangat yakin tidak dapat mereka capai. Setiap kali, saya terheran- heran untuk 

menemukan betapa mudahnya mendatangkan satu tanggapan, dan betapa 

menyenangkannya suatu proses yang terjadi.  Bukannya menjadi tertekan atau kecil hati 

dengan menyesali masalah- masalah yang tak dapat ditelusuri atau anak- anak buah yang 

keras kepala atau sasaran yang tidak tercapai yang begitu membuatnya frustasi, anggota- 

anggota kelompok tadi tampaknya diringankan dan bahkan diriangkan. Seringkali mereka 

memecahkannya dengan ketawa- ketawa seperti kala mereka sama- sama mengenali untuk 

pertama kalinya suatu kekonyolan dari usaha- usaha yang telah begitu banyak 

menghabiskan waktu- waktu mereka. 

Bahkan, satu keheranan yang terbesar bagi saya adalah bahwa mengidentifikasikan 

‘sebab- sebab kegagalan’ ini tidaklah perlu menggiringnya menjadi pengabaian. Sekalipun 

anggota- anggota dari suatu kelompok gampang saja berbagi penghargaan realistis bahwa 

harapan- harapannya tidak dapat tercapai, dan kemudian men-set tentang apa yang berlaku 

pada mereka. Mereka melakukan ini tentunya karena ketidakmungkinan, seperti apa yang 

mereka lihat yang merupakan tugas- tugas yang sungguh berarti bagi mereka. 
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 Saya diarahkan dalam pekerjaan saya sebagai seorang konsultan dengan suatu 

nasehat (kala saya ingat memberikannya kepada diri sendiri), bahwa saya seharusnya 

menyerah sebelum saya memulainya. Manakala saya menjadi arogan atau berani untuk 

meyakini bahwa saya dapat mereformasi orang, saya tidak dapatkan apa- apa. Namun, 

ketika saya memahami secara mendasar bahwa saya mungkin tidak dapat mentuntaskan 

reformasi tadi, maka saya dapat bergerak lebih dulu dengan satu bentuk kerendahan hati 

yang mendalam, dan secara paradok hal ini kemudian mungkin merupakan satu 

kesempatan bahwa situasinya tersebut dapat berubah. Suatu pelajaran kekonyolan adalah 

untuk mengenali bahwa hal yang demikian merupakan satu sebab- sebab kegagalan dan 

bagaimanapun juga adalah terjadi pada hal tadi. 

Lembah Kekonyolan 

 Seorang peneliti senior di sebuah laboratorium penelitian pada universitas pertanian 

ternama, suatu kali pernah  menjelaskan kepada saya tentang bagaimana dia berusaha 

mengatasi sesuatu dengan kekonyolan. Orang- orang dalam organisasinya menjual ide- ide 

kepada industri dan pemerintah, dan merupakan tugasnya untuk melihat jikalau suatu ide 

tersebut akan berjalan atau tidak. Tidaklah mengherankan, hal yang demikian tadi sering 

menghujamnya sebagai kekonyolan - menanam tumbuhan di laut asin, menghijaukan gurun 

pasir, dan sejenis lainnya. Namun demikian, daripada mengabaikan bantuannya, dia terus 

maju melangkah seolah- olah hal- hal yang tadi  itu adalah dimungkinkan. Dia menyikapinya 

dengan perasaan, bahwa ide tersebut adalah konyol, namun toh bagaimanapun 

dilakukannya juga. 

 Dalam kata- katanya, dia merasa seolah- olah turun ke dalam satu jurang yang 

dalam (dia katakan itu sebagai Lembah Kekonyolan), hingga dia mencapai suatu kedamaian 

yang aman dari dasar lembah. Di situ dia dapat bergerak secara efektif. Bilamana tiba 

waktunya untuk meninggalkan, maka dia merangkak balik untuk naik kembali ke 

kehidupannya seperti sedia kala dan siap untuk bekerja pada apa yang sebelumnya tadi dia 

telah katakan sebagai kekonyolan. 

 Dalam metafora yang demikian, tampak bagi saya bahwa dia mencapai hakikat dari 

penyikapan dengan kekonyolan. Untuk sedikit mendramatisasikannya, saya akan katakan 

bahwa dia telah (1) membiarkan perluasan dari suatu situasi untuk menutupi dia dengan 

semua ketidakrasionalannya, (2) mendekap suatu kekonyolan, sekalipun dia tidak bisa 

mengerti sepenuhnya, (3) jatuh tak berdaya sebelum menyelesaikan kompleksitas, 

menyerah sebelum dia memulainya, dan (4) kemudian, menarik mata sumber kemauan, 

disiplin, pengalaman, kreatifitas, dan bahkan kegemaran bermain yang tersimpan di 

dalamnya, mengambilnya dan terus memulainya,  serta tetap menghormatinya di dalam satu 

sudut pikirannya dari suatu kekonyolan mendasar yang dia kenali pertama kali tadi. 
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Meninggalkan Jejak  

 Jika kekonyolan adalah terdapat di mana- mana dan  jika tujuan akhir yang 

terpenting adalah sebab- sebab kegagalan, mengapa kita tetap memainkan permainan 

konyol ini? Kita mainkan ini karena hanya inilah  satu- satunya permainan di kota. Tentunya 

ini  konyol dan hanyalah sebuah permainan. Namun, adalah sebuah permainan baik yang  

berharga, dan berharganya bermain dengan baik. 

 Suatu kali saya berkonsultasi dengan satu organisasi pemerintah yang besar yang 

mengurusi taman- taman. Orang- orang yang pekerjaannya berhubungan dengan 

membersihkan tanah perkempingan mengeluh kepada saya, bahwa mereka tidak hanya 

harus mengangkat meja- meja piknik di mana mereka sangat bersedia melakukannya, 

namun dikatakan untuk menyapu yang di bawah meja pula. 

 Saya tidak begitu yakin apa yang mereka artikan, sehingga saya  bertanya,” Artinya 

bahwa setelah area tersebut diangkat, penyelia anda menginginkan anda meninggalkan 

jejak di bawa meja?” 

 Mereka menjawab ,” Yah..itulah. Mereka ingin kita meninggalkan jejak tanda.” 

 Saya setuju- setuju saja bahwa hal itu mungkin permintaan konyol kala saya berhenti 

dan berpikir sendiri ,”Saya akan bertaruh bahwa orang yang melakukan pekerjaan tersebut 

sebaiknya meninggalkan jejak tanda.” Sekarang, apa yang dapat menjadi kurang penting 

daripada meninggalkan jejak tanda? Namun lagi kemudian, apa yang dapat menjadi paling 

penting daripada meninggalkan jejak tanda tadi? 

 Meninggalkan jejak tanda telah menjadi satu metafora penting bagi saya. Ini 

dilakukan dengan melebihi pentingnya pada apa yang dihasratkan, melebihi apa yang 

diperlukan terhadap apa yang elegan, melebihi fungsional secara murni untuk suatu 

estetika. Manajemen bisa menjadi sebuah sebab- sebab kegagalan (tidak mungkin, konyol), 

namun saya tahu yang saya sangat inginkan untuk memainkan permainan tersebut dengan 

cara yang terbaik. Saya sangat peduli untuk melakukannya dengan benar, sekalipun saya 

tahu bahwa hal tersebut dalam aspek- aspek yang paling penting di mana tidak ada cara 

yang pasti dengan  apa ’yang benar’ tersebut. 

 Jadi, mungkin inilah kunci bagi semua pemimpin dan manajer untuk 

memperjuangkan sebab- sebab kegagalan dan pada saat yang bersamaan, tetap 

melakukan tugas- tugas ‘tidak penting’-nya dengan baik, yaitu meninggalkan jejak tanda, 

seperti demikian adanya. Mungkin kita semua dapat belajar dari petugas kebersihan itu tadi. 

Untuk sementara, dia tidak dapat mempengaruhi secara langsung para pengunjung dengan 

meninggalkan jejak tanda- tanda tadi. Walaupun dengan melakukan pekerjaan tak penting 

ini dengan baik. Mungkin dalam beberapa cara yang tidak langsung akan membantu mereka 

menjadi lebih baik, lebih mengembirakan dan mungkin bahkan menolong dirinya sendiri.  
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NASEHAT SAYA ADALAH ABAIKAN NASEHAT SAYA

Nasehat adalah murah, maka pepatah lama berlalu.  Ini artinya, bahwa tidak hanya  

nasehat tersebut harganya murah, namun juga tidak ada harganya untuk diberikan. Inilah 

yang tergampang. Tanggapan yang paling cepat  untuk dibuat saat dikonfrontasikan dengan 

satu masalah. Ini menunjukkan satu situasi tanpa bersepakat dengannya. Ini lebih mudah 

daripada pengertian, daripada mendengarkan, dan menganalisanya. Kita tahu ini secara 

naluriah, bahwa kebanyakan dari kita memberikan diri sendiri nasehat yang baik setiap hari, 

namun jarang melakukannya. Seperti petani tua mengatakan kepada penyuluh pertanian: 

“Nak, saya sudah tahu bagaimana untuk menjadi dua kali lebih baik sebagai seorang petani 

seperti saya.” 

Penggalian dari suatu paradok- paradok kepemimpinan adalah pengertian yang 

berhati- hati, bukan untuk menyediakan nasehat namun pemahaman mendalam dari isu- isu 

yang para manajer hadapi tiap hari. Nyatanya, saya akan kecewa jika aturan yang 

dijelaskan dalam halaman- halaman tadi diterima sebagai nasehat, sebab hal- hal tadi 

tidaklah berlaku dengan cara yang demikian. 

Sebuah Undangan Untuk Bercermin 

 Awal mulanya, anjuran- anjuran ini diambil pada nilai muka yang akan menggiring 

kita untuk berperilaku dalam satu cara yang begitu bertentangan dari apa yang telah 

diajarkan dari semua kehidupan kita, dari apa yang kita harapkan untuk dilakukan, dan dari 

apa yang kita memang tidak dapat bantu lakukan- bahkan coba kita tidak lakukan. Saat 

saya katakan ,” Memuji orang bukanlah memotivasinya,” nasehat tadi mungkin disimpulkan 

menjadi ,” Jangan puji orang.” Ini jelas- jelas bukan apa yang saya maksudkan. Disamping 

itu, hal ini tidak mungkin diikuti. Cobalah. Anda mungkin tidak dapat menolak dorongan 

keinginan untuk memuji, sekalipun untuk satu jam saja dan bahkan jika hal tersebut 

diinginkan untuk menolaknya. Karena ini adalah perilaku yang terlalu mendarah-daging 

dalam diri kita untuk banyak berubah. 

 Kedua, karena aturan paradok, saya juga benar dalam bentuk kebalikannya. Ini 

sukar untuk diketahui saat kita seharusnya bereaksi terhadap seseorang, atau lainnya. Saat 

saya katakan, bahwa kita seharusnya berkomunikasi kurang atau teknologi selalu 

berdampak balik, maka saya tidak mengartikan bahwa kita tidak harus berkomunikasi atau 

tidak menggunakan teknologi. Kita harus mempertimbangkan kedua sisi dari aturan- aturan 

tersebut sekaligus untuk sampai pada satu pemenuhan pengertian dari suatu konsekuensi 

dari potensi tindakan kita. Saat saya katakan, bahwa kita seharusnya menjaga mata pada 
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ketaktertampakan, atau bahwa sekali anda temukan satu teknik manajemen yang berjalan, 

menyerahlah, atau bahwa hal yang terbaik bagi orang adalah mengalami sebuah bencana, 

saya men-set satu situasi yang bagaimanapun tidak mungkin untuk menantang pikiran 

anda.

 Dalam beberapa contoh, aturan- aturan saya tempaknya selfish atau mungkin 

bahkan tidak bermoral. Jagalah moral anda tetap tinggi. Lakukan hal- hal yang membuat 

anda seperti orang lain, daripada membuat mereka seperti anda. Ini nasehat? Saya pikir ini 

lebih daripada sebagai satu undangan untuk menganalisa moral lebih mendekati motivasi 

yang anda miliki dan kompleksitas dari hubungan anda dengan orang yang lain. 

 Namun, dasar alasan mengapa aturan saya adalah tidak mungkin diterjemahkan ke 

dalam nasehat yang sederhana, adalah bahwa perubahan pendekatan seseorang terhadap 

kepemimpinan dan kehidupan tidaklah mudah. Menghadapi suatu kekonyolan, manajer- 

manajer merubah satu pengertian mendalam dari satu cara baru dari pemikiran mereka 

tentang isu- isu tersebut atau tidak. Salah satu dari beberapa persoalan yang tidak dapat 

dijangkau adalah dengan melakukan tindakan- tindakan dan membangun satu penghargaan 

murni terhadap alam paradok dari hubungan manusia. Anda harus bercerminkan padanya, 

yang kemudian hal tersebut hanya akan menjadikannya satu tambahan besar terhadap 

gaya kepemimpinan yang anda miliki.  

Dalam Dukungan Pikiran 

 Kebanyakan buku- buku manajemen tertutup dengan saran- saran untuk apa 

manajer seharusnya melakukan sesuatu secara berbeda karena biasanya dalam buku- buku 

manajemen tadi, yang ditunjukkan adalah jurus- jurus atau daftar- daftar dari tindakan yang 

diambil, yang pada akhirnya membuat kita menjadi sebuah masyarakat berorientasi 

tindakan, khususnya manajer- manajer. Namun, di sini  tidak akan ada resep- resep yang 

demikian untuk tindakan yang dilakukan. Karena seperti keyakinan saya, bahwa anda telah 

mengumpulkannya sekarang sehingga oleh karenanya saya menghargai apapun keinginan 

untuk melakukan suatu tindakan sebagai bagian dari masalah, bukan solusi. 

 Apa yang kita butuhkan saat menghadapi satu masalah atau satu kepelikan adalah 

bukan dengan tindakan yang cepat berdasarkan pandangan sepintas pertama kali, namun 

lebih kepada satu kehati- hatian pertimbangan dari semua isu- isu yang terlibat. Tidak peduli 

betapa paradok atau konyolnya masalah yang dihadapi tadi. Proses yang demikian dapat 

menggiring kita kepada satu perspektif baru pada cakrawala kemurnian kepemimpinan.  

“Kerja” seharusnya mengikuti pikiran, walaupun pikiran tersebut mungkin membuat kita tidak 

nyaman. Karena pikiran tadi ditunggangi dengan begitu banyak paradok dan simalakama. 

Mungkin lebih mirip “merebus” daripada berpikir. 
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 Oleh karenanya, saya dengan sengaja akhiri di sini bukan dengan saran, namun 

dengan mengembalikannya ke paradok- paradok yang tak terselesaikan, yaitu paradok- 

paradok yang benar- benar mengkarakteristikan kondisi manusiawi kita. 

Bangun Ludwig 

 Di dalam musik, adalah sangat umum urutan dari kord- kord yang diketahui sebagai 

urutan two-five-one (dua lima satu) yang merujuk kepada not- not ke dua, ke lima, dan 

pertama. Saat kord- kord dimainkan secara berurutan dengan piano, pendengar mengalami 

satu perasaan yang nyaman saat kord- kord ketiga dan terakhir dimainkan. Jikalau hanya 2 

kord  yang pertama dimainkan, maka pendengar mengalami satu tekanan yang datang dari 

urutan- urutan yang tidak lengkap. 

 Menurut cerita, Frau von Beethoven, ibunya Ludwig Beethoven dulu membangunkan 

dia saat masa kanak- kanak dengan memainkan two-five (dua-lima). Dan jika kemudian  

tidak memainkan satu kord akhirnya, sekalipun sedang tidur, Ludwig akan berpengalaman 

dengan kord yang terlewatkan tadi dan menjadi sangat terganggu, sehingga dia akan 

bangun melengkapi urutannya tadi. 

 Pada akhir buku saya terhadap hal- hal di atas, anda mungkin sedikit merasakan 

seperti seorang Ludwig kecil tadi. Mungkin itu cukup, karena  bagaimanapun not- not 

berikutnya adalah anda mainkan. 


