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Pendahuluan 

Artikel ini menguraikan tentang perbedaan antara pembelajaran eksploitatif 

(exploitative learning) dengan pembelajaran eksploratif (exploratif learning) dengan 

tujuan untuk memperlihatkan keunggulan dari keduanya, bukan hanya satu 

diantara yang lain. Hal ini mempertimbangkan tiga studi kasus singkat, yaitu 

Microsoft, Berlei dan Patricks.  

Saat ini Microsoft mungkin sering dianggap sebagai lambang dari organisasi 

‘cerdas’ (intelligent organization). Microsoft menjadi perusahan yang memiliki 

reputasi baik melalui penciptaan produk yang sebenarnya tidak reliabel bahkan 

relatif memiliki beberapa kelemahan dalam penggunaannya di tengah masyarakat. 

Lalu Karyawan di pabrik Lithgow dari Berlei mencapai praktek terbaik di dunia, atas 

pekerjaaan mereka di lepas pantai, atas dasar pembelajaran yang telah mereka 

capai untuk perusahaan. Dalam kasus Patricks kita bisa melihat efek dari 

kepintaran manajerial, namun menghasilkan upaya re-organisasi yang gagal akibat 

tidak mempertimbangkan dimensi sosial politik, dengan kata lain dalam perusahana 

telah terjadi proses pembelajaran yang dibebaskan.  

Di era perubahan global, rekonstruksi organisasi telah menjadi norma dan 

organisasi menghasilkan segudang representasi secara rutin. Dan ini langsung 

mengarah kepada neraca, laporan dan ruang rapat. Padahal realitas organisasi 

bukanlah ruang rapat atau neraca tetapi praktik dan pertemuan dalam masyarakat, 

kapasitas dan aspirasi yang dibentuk dalam pola sosial (Albrow, 1997:3). Pola yang 

diberikan adalah adanya beragam rasionalitas bahwa anggota organisasi dan 

mereka yang mempengaruhi menggunakan tipe yang sama, sehingga mengatur 

hubungan diferensial  dari kekuasaan dan pengetahuan dalam organisasi. 

Dalam upaya memahami praktek-praktek organisasi, seharusnya seseorang tidak 

terikat apapun dan tidak memiliki kepentingan spesifik dalam organisasi : tidak ke 

manajemen secara keseluruhan, dan bukan untuk kepentingan golongan dalam 

manajemen, maupun pemilik modal yang mempekerjakannya, maupun orang-

orang yang didefinisikan oleh tindakan “bekerja’ atau menganggur.  Dalam salah 
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satu istilah Zygmunt Bauman’s (1987) yang merupakan salah satu diantara banyak 

penafsir kondisi organisasional, bukan legislastor.  

Penelitian selalu mencari dan berusaha untuk memahami apa yang orang lakukan 

ketika mereka berorganisasi, ketika mereka berada di dalam dan sekeliling 

organisasi; ketika mereka diorganisir dan ketika mereka mengorgansir. Rasionalitas 

yang beragam, yang menginformasikan aktivitas-aktivitas mereka dan strategi-

strategi yang mengekspresikan mereka adalah salah satu isi studinya. Kemudian, 

sebagai akademisi, mereka akan berupaya menghasilkan teori, konsep, buku, 

paper, memperoleh dana penelitian melalui eksplorasi tema artikel yang diangkat. 

 

Apa yang perusahaan lakukan bagi seseorang adalah merelatifkan  pengalaman 

praktis terhadap tema-tema universal, merefleksikan praktek, merevisi cara 

berpikir sebagai hasilnya (Albrow), membangun sebuah disilplin belajar dengan 

keungggulan yang sama. Semua itu merupakan aspek-aspek yang ada dalam 

kekuasaan, pembelajaran dan pengetahuan yang memberikan tema untuk artikel 

ini. 

 

Belajar 

Secara umum, belajar dapat dilakukan dengan berbagai bentuk: mungkin 

melibatkan percepatan kurva belajar melalui pelembagaan pengetahuan pribadi 

kemudian meluas menjadi pengetahuan organisasi, melalui lingkaran kualitas yang 

berusaha untuk membangun pengetahuan bersama dan praktek organisasi yang 

terintegrasi. Hal ini mungkin mengenalkan perubahan perilaku melalui trial and 

error, dimana tindakan diperiksa terhadap hasil dalam rangka untuk melakukan 

penyesuaian berikutnya ke tindakan. Ini adalah jenis pembelajaran yang 

merupakan dasar penyesuaian terus menerus (continue) untuk meningkatkan 

kualitas atau mengurangi cycle time. Di sini, karyawan adalah subjek untuk sebuah 

tuntutan yang terus menerus agar terjadi peningkatan kinerjanya dan kemudian 

terjadi pula pada organisasi. Peningkatan kinerja dapat berasal dari peningkatan 

adaptasi terhadap rangsangan dalam lingkungan organisasi melalui pengguna akhir 

dan pelanggan yang secara sistematis menyertai. 
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Ini kemudian menyatukan ke dalam aturan pencarian, peraturan perhatian dan 

tujuan organisasi (Cyert dan March, 1963).  

Semua jenis pembelajaran mungkin melibatkan perubahan sumber daya manusia 

tidak hanya rutinitas mereka tetapi juga rasionalitas mereka: cara-cara  yang 

mereka buat menjiwai apa yang mereka lakukan, ‘siapa’ mereka dan ‘bukan 

siapa’ mereka dalam sebuah organisasi. Kadang-kadang, seperti dalam  proses 

bisnis re-enginering, perubahan mungkin sangat dramatis-selama rutinitas dibuat 

berlebihan, demikian juga mungkin dengan posisi formal yang terkait dengan 

mereka. 

Belajar juga selalu berarti mengingat dan melupakan. Pada waktu tertentu orang 

ingat, dan yang satu lupa, bentuk apa yang diperlukan untuk bersikap rasional. Apa 

yang mengharuskan seseorang untuk mengingat? Apa yang membuat seseorang 

diperbolehkan untuk melupakan? Dan siapa atau apa itu, secara organisasional, 

yang mengharuskan dan membolehkan? Dengan kata lain, dalam belajar, 

bagaimana kekuasaan memutuskan dengan apa yang dianggap relevan dan 

pengetahuan apa yang tepat, dan bagaimana pengetahuan menyusun kekuasaan? 

Pertanyaan-pertanyaan akan membatasi hal-hal sebagai berikut.  

Terdapat kesepakatan Wilayah substansial di antara ilmuwan ‘organisasi 

pembelajar’. Daerah ini menekankan peran adaptasi lingkungan, kekhasan 

organisasi (sebagai lawan dari individu) pembelajaran, identifikasi budaya, strategi, 

struktur dan lingkungan sebagai sumber utama inovasi. Meskipun inovasi 

menciptakan dan memperkuat pembelajaran, ada juga  pengakuan bahwa terdapat 

dua cara berbeda bagi organisasi dalam upaya mearih keunggulan ini: melalui 

eksploitatif atau melalui pembelajaran eksplorasi. Penekanan yang berbeda dalam 

literatur mendukung masing-masing model. 

Eksploitatif Learning  

Model pembelajaran eksploitatif muncul, awalnya, dari sekolah manajemen klasik 

Taylor (1911). Detail penelitian (yang dilakukan oleh Adler (1993), dan Alder dan 

Cole (1993)) knowledge-workers di NUMMI (akronim diciptakan sebagai nama 

bersama  untuk joint Jepang-Amerika dalam manufaktur mobil di Amerika Serikat), 

melanjutkan tradisi penelitian zaman modern. Adler dan rekan-rekannya 

berargumen bahwa resep rinci tugas, yang timbul dari belajar, adalah dasar terbaik 
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untuk efisiensi produksi. Pengetahuan berbasis pembelajaran pekerja dan dengan 

demikian meningkatkan organisasi. Eksploitatif learning difokuskan pada 

pembuatan tugas eksplisit dan tugas siklus pendek dan rutin. Dalam tim NUMMI 

empat atau lima pekerja melakukan tugas-tugas yang durasinya relatif pendek, 

spesialisasi tinggi, prosedur kerja telah rinci dan tingkat rotasi kerja sederhana. 

Penekanannya adalah pada kualitas melalui perbaikan yang berkesinambungan. 

Sistem ini cocok untuk belajar secara cepat. Pekerja di NUMMI belajar dari 

membuat model eksplisit dari apa yang mereka sudah tahu, diterapkan  dengan 

relatif  pendek, tugas terfokus, dan dalam lingkaran kualitas. Ketegasan tentang 

aturan dan rutinitas memfasilitasi pembelajaran mereka. Dalam model 

pembelajaran ini paling baik dilakukan melalui aturan yang eksplisit, yang 

merupakan inti banyak teori organisasi sejak FW Taylor (1911).  

Ketegasan tentang aturan dapat membatasi praktik organisasi, dalam hukuman 

familiar sebagai implementasi aturan sebagai cara untuk mencegah seseorang 

untuk melakukan hal yang mungkin bisa dilakukan atau sebaliknya; atau dapat 

memungkinkan inovasi.  

Dalam pengaturan mengembangkan perbaikan terus-menerus melalui penataan 

keinginan, pemahaman dan kepercayaan:  

 Pekerja belajar untuk berbagi dengan manajer akan sebuah 'keinginan' untuk 

mencapai keunggulan dan untuk bekerja ke arah pekerjaan yang dilakukan 

dengan baik;  

 Pekerja menjadi 'memahami' bahwa pekerjaan mereka bergantung pada 

keberhasilan kompetitif organisasi dan cara terbaik untuk melindungi pekerjaan 

mereka adalah terus meningkatkan cara yang mereka lakukan, dan dengan 

demikian secara terus menerus meningkatkan posisi kompetitif dari majikan 

mereka;  

 Manajer dan pekerja mengembangkan 'kepercayaan' satu sama lain-yaitu 

mereka yakin harapan tentang masa depan tentang pola-pola perilaku dan 

motif kosakata - kepercayaan ini diperkuat melalui komitmen yang ditunjukkan 

pekerja.  
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Exploratory Learning 

Jika inti dari eksploitatif learning adalah tentang rutinitas yang spesifik. Sebaliknya, 

pembelajaran eksploratori memungkinkan untuk berbagai tipe pembelajaran  

daripada hanya  bersandar dari rutinitas yang ada. Hal ini terkait dengan pencarian 

yang kompleks, penelitian dasar, inovasi, variasi, pengambilan risiko dan kontrol 

yang lebih santai. Penekanannya pada fleksibilitas, investasi dalam belajar dan 

penciptaan kemampuan baru. Ini mungkin terkait dalam hal pelatihan atau 

improvisasi, dan artikulasi sebagai pelatihan, serta saran dan interaksi kreatif. 

Orang mungkin langsung berpikir tentang tim olahraga dan peran pelatih secara 

berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja baik individu dan tim, atau grup 

jazz yang besar seperti kelompok Miles Davis yang merekam King of Blue, dalam 

salah satu improvisasi spontan, di studio.  

Pembelajaran Eksplorasi yang berhasil dieksploitasi mencirikan organisasi dimana 

inovasi menghasilkan diskontinuitas kreatif dalam praktek. Exploratory learning 

menawarkan horizon waktu yang jauh dan manfaat tak pasti sebagai visi. 

Pembelajaran ini menawarkan kemungkinan meningkatkan tingkat kinerja secara 

signifikan di luar garis tren, sekalipun terjadi kegagalan maka resiko yang dihadapi 

sangatlah kecil. Ketika hal itu diraih, seseorang mungkin berpikir hal itu sebagai 

“intelligent organization' (organisasi yang dengan sukses mempekerjakan 

kecerdasan sebagai sasaran), menggunakannya untuk memperdalam dan 

membedakan kapasitasnya. Pada hal paling ekstrim, exploratory learning  dapat 

menangkap dan belajar secara sekilas, saat fleksibel dalam aliran yg teratur secara 

keseluruhan. Ambil contoh humor: perannya dalam mengurangi ketegangan di 

pengaturan organisasi, atau dari permukaan kritik dengan cara yang diterima 

secara sosial, telah dikenal, tetapi bisa juga menjadi kesempatan untuk belajar. 

Humor memungkinkan untuk mengekspresikan kritik, kontradiksi, ambiguitas dan 

pandangan dunia yang bertentangan dalam bentuk improvisasi klasik. Biasanya 

secara formal tidak dituliskan dan secara informal dikontekstualisasikan, meskipun 

bisa menjadi dirutinkan secara informal (Roy, 1958), humor memiliki kapasitas 

sangat kreatif dan berpotensi melanggar kode.  

Improvisasi menempatkan kesempatan unik untuk wawasan dan inovasi di antara 

rutinitas  saat mereka menerobos ke sisi lain dari struktur. Organisasi berorientasi 
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aksi dalam menekan tindakan, seperti petugas pemadam kebakaran (Weick, 1996) 

atau unit tempur (Janowitz, 1959), memberikan model organisasi lebih dari 

improvisasi, di atas, luar, sekitar, kadang-kadang dalam harmoni dan kadang-

kadang dalam skrip terbalik yang mengarahkan kewajaran. Semua organisasi 

memiliki saat-saat improvisasi; tidak semua organisasi sepertinya mampu 

menangkap ini dan membuat mereka bekerja untuk masa depan mereka. Sebagian 

besar, struktur berusaha untuk menguasai hal-hal baru daripada merasa shock 

terhadap hal baru. Aturan secara efektif membatasi inovasi dalam organisasi 

tersebut. Tentu saja, ini mungkin efektif, terutama di mana kesenjangan besar 

kekuasaan atau berkaitan dengan hak kesepakatan sosial-seperti dalam peraturan 

mengenai prosedur polisi untuk pengambilan bukti. Dalam kasus lain, di mana 

aturan tidak membatasi untuk melindungi beberapa hak dasarnya setuju, kendala 

mungkin akan sedikit lebih protektif dari praktek organisasi yang mencakup 

anggota organisasi daripada yang bersentuhan dengan mereka.  

Telah diusulkan bahwa kelangsungan hidup organisasi apapun tergantung atas 

cukup eksploitatif-kah untuk menjamin kelangsungan hidup saat ini dan cukup 

eksplorasi-kah untuk menjamin kelangsungan hidup masa depan (Levinthal dan 

Maret, 1993: 105). Dari sudut pandang manajerial, terlalu banyak risiko eksploitasi 

kelangsungan hidup organisasi dengan menciptakan kompetensi 'perangkap', 

dimana kemampuan yang semakin usang terus dielaborasi; terlalu banyak 

eksplorasi yang kurang terkait dengan eksploitasi yang mengarah ke 'terlalu 

banyak ide-ide tidak berkembang dan terlalu sedikit kompetensi khas yg 

berkembang  '. Apa yang ditentukan sebagai keseimbangan rasional pembelajaran 

'eksploitatif' dan 'eksplorasi', dalam organisasi apapun, akan tergantung pada 

distribusi dan hubungan kekuasaan dan pengetahuan yang mengatur 

organisasi. Ini bukan objektif atau dasar keputusan akademis khusus. Jadi, 

pembelajaran tidak akan pernah terlepas dari kekuasaan. Pada perhitungan ini, 

semakin cerdas organisasi tidak jaminan lebih pintar, karena mereka melewatkan 

hubungan kekuasaan, dan karena mereka dicirikan oleh hubungan kekuasaan yang 

mendorong tumbuhnya inovasi. Kekuasaan itu kekal; baik diatur atau tidak.  
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Masalah-masalah Kualitas Pembelajaran Tinggi: Probabilitas, Efisiensi dan 

Representasi  

Mari kita coba untuk lebih spesifik: memikirkan Microsoft, model dari sebuah 

organisasi yang sangat cybercorp yang tampaknya telah memanfaatkan exploratory 

learning secara penuh. Meskipun semua hal-hal positif yang dapat dikatakan 

tentang prestasi Microsoft, merupakan sebuah kualitas total organisasi yg sulit, 

karena ada terlalu banyak produk jelek dibajak atau terlambat diluncurkan bagi 

siapa saja untuk mengklaimnya, meskipun tidak diragukan lagi dimana salah 

satunya terjadi transaksi besar. Microsoft agak seperti bonekanya, Bill Gates. 

Sebuah perusahaan di beberapa industri lain, seperti auto industri, dalam hal 

mencapai tingkat 'keandalan' dan 'efisiensi' dari Microsoft, mereka mungkin akan 

berakhir seperti industri otomotif Inggris: tidak ada, bahkan keluar dari bisnis. 

Microsoft mungkin dapat menjadi monopolis dan pemasar yang sangat kuat, dan 

sebagai konsekuensi, sebuah perusahaan yang sangat kaya, tetapi tidak dapat 

diandalkan atau organisasi efisien dengan cara manajemen mutu yang akan 

direkomendasikan bagi organisasi lain.  

Secara tradisional, tradisi eksploitatif organisasi pembelajar telah berorientasi pada 

masalah probabilitas stokastik dan efisiensi kejadian secara berkesinambungan. 

Mengelola probabilitas berfokus pada pengelolaan peristiwa stokastik, didasarkan 

pada sampling dari kumpulan produk, sementara pengelolaan peristiwa 

berkelanjutan berfokus pada efisiensi.  

Perusahaan seperti Microsoft tidak berhubungan dengan masalah efisiensi dan 

keandalan seperti inti fokus mereka. Fokus utama Microsoft adalah pada 

representasi-inovasi atau kode abstrak.  

Kehandalan, efisiensi dan representasi sebagai bisa ditetapkan sebagai tiga penentu 

kinerja organisasi, dan pada saat-saat tertentu, roman, pengorganisasian prinsip-

prinsip, bisa mencirikan era organisasi tertentu dan kepentingannya. Perhatikan 

bahwa gagasan era organisasi bukan merujuk pada begitu banyak kemajuan 

temporal seperti dengan karakteristik yang dicantumkan secara organisatoris: toko 

mesin kecil di tahun 1990 mungkin masih berdiri dalam era industri, bahkan ketika 

zaman yang tidak berlaku lagi.  
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Tabel 1 Prinsip Organisasi untuk Area yang Berbeda 

Novel Organizing 
principle 

Critical workflow 
issues 

Organizational era contoh 

Reliabilitas 
 
 
 
 
 
 
Efisiensi 
 
 
 
 
representasi 

Kejadian stokastik 
 
 
 
 
 
 
Aliran continue 
 
 
 
 
Diagnose refleksif dan 
penemuan kembali 

Era industry 
 
 
 
 
 
 
Era pascaindustri 
 
 
 
 
Era postmodern 

Mesin produksi : 
menjamin akurasi dan 
keandalan dari bagian 
mesin-mesin melalui 
pengambilan sampel 
 
Arus Produksi: 
memelihara kontinuitas 
proses Produksi  
 
Software : interprestasi 
dari tabrakan, 
penyetopan, dan 
ketidakcocokan 
 

 

Secara organisasi, setiap era membatasi sebuah prinsip yang berbeda untuk 

exploratory learning. Dan, sejak era industri setidaknya, dengan pergeseran 

masing-masing, eksploitasi pembelajaran menjadi tergantung pada pemulihan 

aspek yang lebih abstrak dan tidak berwujud dari aksi sosial, dalam hal isu-isu 

penting yang ada (lihat Tabel 1). 

 

Peristiwa Stokastik membentuk esensi dari eksploratory learning untuk sebuah 

organisasi tentang keandalan, ciri khas dari era industri (Roberts dan Grabowski, 

1996: 412). Kebanyakan pendiri  model manajemen terbaru mendekati  kejadian 

stokastik. Sebagai contoh, jika suatu organisasi anggotanya dilatih secara ketat dan 

deskriptif proses yang terbaik, hal itu tidak akan dirancang untuk exploratory 

learning. Organisasi selalu membutuhkan keterampilan lebih dari yang mereka 

tahu. Repertoar keterampilan yang harus dipertahankan organisasi tersebut adalah 

untuk belajar, jika itu harus cerdas, harus lebih besar daripada keterampilan-yang 

ditetapkan setiap saat. Kesalahan memang diijinkan. Hal ini khususnya untuk kasus 

di mana sebuah prosedur atau teknologi baru diperkenalkan, dan terutama di mana 

diagnosis dibutuhkan untuk membuat start-up bekerja dengan lancar. Dalam 

keadaan ini pembelajaran terjadi melalui kesalahan dan perbaikannya: jika sebuah 

organisasi sudah tahu akan ada atau tidak ada kesalahan maka tidak akan belajar.  
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Karyawan harus mampu menawarkan lebih dari keterampilan, spesifikasi, yang 

mereka butuhkan sekarang, dan banyak prosedur seleksi Microsoft tak lazim yang 

dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang yang memiliki keterampilan plus  ini.  

 

Dalam era pascaindustri, di mana peristiwa terus menerus mengikat bersama, 

perbedaan tempat secara geografi, efisiensi menjadi ciri khas kualitas. Di sini, 

exploratory learning tidak begitu banyak timbul dari belajar, bagaimana 

menghindari kesalahan tak terduga atau peristiwa acak, tetapi belajar dari 

gangguan teratur ke urutan  proses jatuh tempo dan manajemen. Penekanannya 

ada pada respon yang cepat terhadap keadaan darurat, kemampuan untuk tetap 

tenang sambil mengelola lingkungan tegang dan pendeteksian awal dari  kerusakan 

dalam sistem secara terus menerus. Sebagian besar 'pengujian bug' yang terjadi 

pada order Microsoft secara bersamaan dapat mengidentifikasi kesalahan pada hal 

lainnya. Kekeliruan Microsoft ini telah mengakibatkan beberapa bencana atau 

peluncuran produk terlambat, seperti detail Cusamano dan Selby (1996) .  

Dalam manajemen pengawas lingkungan teknis sering memberikan perhatian  lebih 

pada proses dan produk dari orang-orang '(Roberts dan Grabowski, 1996: 412). 

Microsoft itu khas, sedangkan keterampilan manajemen teknis unggul, orang 

keterampilan manajemen belum begitu berkembang dengan baik. Perhatian lebih 

pada proses dan perhatian yang kurang kepada orang-orang menghasilkan 

masalah-masalah manajemen tertentu.  

Proses tidak mendorong analisis kausal: ketika sebuah peristiwa itu harus lancar, 

jauh lebih sulit bekerja untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk 

siapa, atau yang bertanggung jawab untuk apa. Salah satu konsekuensi adalah 

bahwa sebagai pengawas lebih memperhatikan proses daripada orang, orang-orang 

yang bekerja sama dengan proses, kurang memperhatikan pada konsepsi ‘naïf’ 

mereka  tentang hubungan sebab-akibat bekerja dalam operasi yang sehat dan 

tidak sehat. Sebaliknya mereka mengandalkan membaca instrumen teknis 

pengukuran proses dan mengabaikan rangsangan lain yang instrumentasinya 

bertentangan, sehingga terjadi penggabungan kesalahan dan ketidakmampuan 

untuk belajar eksploitatif dari proses. Jadi, kapasitas interaktif kognitif orang yang 

bekerja dekat dengan proses yang terus menerus dalam organisasi cerdas  secara 
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rutin dapat menghasilkan kapasitas belajar bodoh, kecuali dipantau dengan 

seksama.  

Semakin meningkat, teknologi di era postmodern merupakan sebuah sumber dari 

peristiwa-peristiwa abstrak, untuk ciri khas ini, bukan pada reliabilitas ataupun 

efisiensi, namun representasi mereka. Salah satu aspek teknologi baru adalah 

proses bahan dasarnya tak terlihat yang terbentang di aplikasi mereka. Tidak ada 

yang kurang, walaupun ini  tidak tersedia, kita semua berusaha untuk membangun 

sebuah rasa dunia di mana kita hidup dan bekerja, seperti menjadi semakin jauh 

dan tidak dapat diakses teknologi, yang kurang dapat kita pelajari  apa yang kita 

ikuti. Operasi mesin bubut melalui merasa, irama dan isyarat visual sebagai data 

sensoris ekstensif adalah operasi yang sangat berbeda untuk membaca dari 

diterapkan komputer grafis otomatis. Proses dari mana data pengertian biasa tidak 

ada. Salah satu hasilnya mungkin 'tidak memadainya sampling dari informasi yang 

ditampilkan, tidak memperhatikan informasi mengenai batasan, dan gangguan 

ketika membangun representasi masalah '(Roberts dan Grabowski, 1996: 412).  

Peristiwa Abstrak memerlukan jenis pembelajaran tanpa stimuli lingkungan sebagai 

isyarat. Oleh karena itu, organisasi yang menggunakan teknologi didasarkan 

pada abstraksi peristiwa memerlukan kapasitas pembelajaran yang setara abstrak, 

tetapi 'bisa campur tangan setiap saat, mengambil proses dan merakit pemulihan' 

(Roberts dan Grabowski, 1996: 412, setelah Weick, 1990). Akibatnya, diagnosis 

dan pemantauan, sebanyak operasi, menjadi keterampilan penting yang ditetapkan 

dalam pekerjaan yang berhubungan dalam representasi (Weick, 1990: 4).  

Mengetahui sedikit tentang apa yang salah, di mana dan kapan atau bagaimana 

efek sebuah pemulihan, berarti bahwa untuk menjadi cerdas dalam keadaan 

organisasi ini harus cukup pintar untuk mengetahui bahwa mereka tidak pernah 

bisa tahu semua apa yang perlu mereka ketahui. Itulah sebabnya mereka perlu 

orang untuk bekerja di dalamnya yang cukup pintar untuk mengetahui bahwa 

mereka perlu tahu lebih banyak daripada yang mereka lakukan (definisi yang 

diungkapkan Socrates orang paling bijaksana di Athena kuno). Belajar dalam 

organisasi di era postmodern demikian cukup abstrak untuk menjadi sebuah 

kesepakatan, tak terlukiskan atau tidak mampu tertangkap dalam sebuah  

program. Bahkan jika tak terlukiskan selanjutnya dapat diterjemahkan ke dalam 
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hal yang bisa dilakukan, melalui belajar dari gambaran yang diambil, seperti 

pengembang Microsoft yang telah lakukan dan mencoba untuk mengirimkan belajar 

tacit, hal ini akan sulit untuk menangkap eksplorasi terobosan awal yang diberikan 

dan itu tak terlukiskan untuk diketahui.  

Exploitative learning sangat terbatas dalam kapasitas inovatifnya untuk organisasi 

dari era postmodern. Kapasitas kognitif lebih dari upaya fisik yang mencirikan 

sebagian besar pekerjaan di organisasi seperti Microsoft. Banyak organisasional 

kerja ‘cerdas’ berkaitan dengan teknologi yang dipahami sebagai kode untuk 

menghasilkan output, seperti dalam representasi abstrak (scan, pencitraan medis, 

X-ray, dll). Kode mungkin diproduksi sebagai produk berfungsi sampingan, dalam 

hal perangkat interpretatif yang membuat rasa berfungsi teknologi dari tanda-tanda 

yang memancarkan dan bahwa operator proses menjemput. Salah satunya 

mungkin tentang suara, bau dan sentuhan, atau interpretatif mode yang kami 

kembangkan, misalnya, berkaitan dengan gaya narasi dalam video. Seringkali 

penguasaan kode ini yang penting untuk menjalankan fungsi organisasional; 

belajar membaca sebuah naskah atau gaya naratif, dalam hal ini, tidak terlalu 

berbeda dari belajar membaca sebuah X-ray.  

Ketika teknologi baru ini diterapkan untuk pengaturan organisasi yang lebih 

ortodoks, salah satu efek dari representasi mereka mungkin untuk menghindari 

kode yang ada, dengan demikian, mereka mengubah sirkuit kekuasaan yang ada 

dalam organisasi. Misalnya, sebagai perangkat representasi menangkap proses 

yang sebelumnya dikelola dengan derajat dari ketidakpastian melalui pengetahuan 

tacit profesional sebagai data, kemudian mengklaim otonomi dan kekuasaan 

berdasarkan ketidakpastian ini tidak mudah untuk dipertahankan. Organisasi 

profesional yang sangat kuat tidak kebal terhadap efek representasional teknologi 

baru, meskipun mereka lebih siap untuk menahannya dengan memastikan 

implementasi melalui syarat mandat profesionalnya.  

 

Strategi untuk Organisasi Belajar dan Implikasi Nasional mereka 

Strategi untuk mencapai hubungan antara eksplorasi dan eksploitatif belajar 

mencirikan perkembangan manajerial terbaru. Pada dasarnya, perspektif 

manajerial optimis tentang keterkaitan tersebut. Namun, ketika kita mempelajari 
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beberapa implikasi belajar yang dapat berlangsung secara lebih rinci kami 

menemukan bahwa ada beberapa aspek yang menggambarkan sebuah skenario 

yang kurang optimis, setidaknya dari sudut pandang pertimbangan nasional. Apa 

yang baik manajerial mungkin tidak begitu secara nasional, dalam  hal negara tuan 

rumah di mana organisasi-organisasi ini berada, atau dalam hal karyawan 

organisasi tersebut. Dengan mengajukan pertanyaan tentang tingkat yang berbeda 

kita bisa menerangkan beberapa aspek kekuatan pembelajaran organisasi yang 

telah diabaikan di masa lalu.  

Rawlinson dan Wells (1996: 203) mengidentifikasi sebuah situasi di pabrik mobil di 

Inggris dimana masalah tim kerja diselesaikan di bawah produksi yang ramping. 

Pembelajaran yang dihasilkan dari solusi masalah tidak tinggal di dalam tim tetapi 

menjadi masukan untuk insinyur manufaktur yang mengambil saran untuk 

membuat pekerjaan lebih cerdas atau lebih cepat dan mereka membuat re-code ke 

dalam lembar kerja standar atau prosedur operasi. Ini menjadi patokan untuk 

pekerjaan di dalam pabrik. Tetapi proses tersebut tidak perlu berhenti di situ. 

Patokannya, sekali dicapai dalam satu tim dan satu pabrik, bisa hampir 

beredar di seluruh organisasi, di seluruh dunia. Hubungan karyawan melalui  

Elektronik Data Interchange (EDI), atau melalui World Wide Web (www) dan 

teknologi berbasis web, memungkinkan bahwa belajar akan didistribusikan secara 

global, segera dan virtual. Bayangkan sebuah proses perbaikan yang berinovasi 

secara explorative dalam organisasi. Bagaimana manajemen membuat proses 

virtual ini lebih baik, mendistribusikannya bebas dan luas? (Apa konsekuensi yang 

melakukannya adalah satu hal yg berbeda - mana implikasi politik dan etika lebih 

besar daripada masalah teknis) Sebagai masalah manajerial teknis ada dua 

dimensi: portabilitas dan pengakaran. 

Portabilitas 

Dimensi pertama adalah portabilitas, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

menerjemahkan material pembelajaran inovatif dari satu tempat ke tempat lain. Ini 

mencakup tiga aspek:  

1. Pembelajaran eksplorasi harus menjadi standar, dibuat lebih eksploitatif. Ini 

berarti bahwa saat wawasan, gangguan, dalam rutinitas teratur, harus 

dikodifikasikan ke dalam istilah standar yang semua dapat mengerti.  
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2. wawasan eksplorasi tergantung pada individu yang menghasilkannya: untuk 

menghilangkan ketergantungan, pengetahuan tacit membutuhkan modifikasi 

lanjutan. Standar informasi harus dimodifikasi. Hal itu harus diberikan sebagai 

sesuatu yang setiap orang bisa lakukan, bukan sesuatu yang satu orang 

mungkin telah dilakukan. Jika manajemen dapat mengurangi ketergantungan 

mereka pada individu sebagai pembawa pengetahuan dan keterampilan oleh 

melalui transfer keterampilan ini ke dalam artefak berbasis komputer, adalah 

sesuatu yang memungkinkan untuk memanipulasi dan mengkombinasikan 

dengan faktor produksi lain dengan cara yang tidak mungkin jika keterampilan 

ini tetap menjadi milik manusia. Status komoditas pengetahuan jelas 

melibatkan daya: yang mempertahankan hak-hak apa, untuk apa pengetahuan, 

di bawah kondisi apa, akan sangat penting.  

3. sifat Abstrak perlu dikembangkan untuk fenomena yang telah standar dan 

commodified. Contohnya meliputi pendaftaran rumah atau hak atas tanah: 

memungkinkan hak untuk properti yang akan teralienasi, untuk ditukar di 

seluruh ruang dan waktu, dalam bentuk komoditas dikenali. Hak milik 

menyederhanakan pelestarian aset abstrak dari waktu ke waktu dan gerakan 

mereka melalui ruang.  

 

Pengakaran (Embededness)  

Dimensi kedua, yaitu pengakaran, mengalir langsung dari properti digital 

teknologi seperti EDI atau web. Belajar eksplorasi yang tertanam dalam inovasi 

menjadi lebih nyata ketika tertanam dalam sebuah program komputer. Sangat 

mudah untuk mengirimkan ini di seluruh dunia. Tapi program tidak bisa menangkap 

pengetahuan tacit yang terlibat dalam pembuatan karya inovasi eksplorasi. Di 

sinilah EDI atau web dapat membantu. Proses kerja dapat direkam, scan ke 

komputer dan di-download langsung oleh jaringan perusahaan global. sehingga 

Manajemen dapat mencoba untuk menggabungkan pengetahuan tacit yang 

menciptakan sebuah terobosan eksplorasi dalam satu pabrik sebagai bagian dari 

strategi keunggulan bersaing global, digital, perusahaan cerdas. Sebagaimana 

Rawlinson dan Wells (1996: 203) menyimpulkan, 'laju pekerjaan tidak lagi dikontrol 

dan didefinisikan secara berbasis-perusahaan tetapi pada basis global '. Namun, 
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sementara mereka bisa mengambil alih pengetahuan tacit dari penjelajah inovatif, 

mereka tidak bisa mendikte bagaimana itu akan diterima, secara budaya, politik, 

atau eksistensial. 

Sungguh sebuah konjungtur yang disegel terkait nasib karyawan pabrik Bra Berlei 

di Lithgow, tidak jauh dari Blue Mountains. Pabrik ini awalnya dikembangkan di 

bawah rezim politik yang lebih tua dari perlindungan dan pembangunan daerah 

yang tidak ada lagi ada hari ini. Praktek kerja karyawan di sana, diakui sebagai 

kelas dunia dalam standar mereka, dimana video direkam dan dibandingkan dan 

digunakan untuk mengkonfigurasi dan melatih pabrik baru dan karyawan di luar 

negeri. Dan pabrik Australia itu ditutup _karena tidak lagi 'kompetitif': dalam 

kondisi penghargaan Australia. Keterampilan dan kecerdasan karyawan diambil alih 

dan dimasukkan ke dalam rutinitas pabrik luar negeri. Penambahan kecerdasan 

berasal dari tempat lain terbukti murah bahkan lebih murah dibanding harus 

membangunnya sendiri. 

 

Namun, faktor utama dalam kondisi ini adalah pertimbangan biaya. Meskipun 

faktor-faktor perhitungan ekonomi sederhana, implikasi tertentu mungkin 

dapat ditarik. Kecerdasan yang diklaim oleh organisasi cerdas, bisa dikatakan, 

harus selalu menjadi pengambilalihan pengetahuan tacit dan kekuasaan. Apakah 

nenek moyang nya dapat mempertahankan hak paten atau hak cipta intelektual 

adalah indeks kekuatan pasar itu sendiri. 

 

Microsoft telah mampu, sedangkan pekerja Berlei Bra tidak bisa. Karena mereka 

tidak memiliki kekuatan pekerjaan ini, yang telah mereka adakan secara harfiah 

tidak dilekatkan dan para pekerja terasing. 

 

Kekuasaan / pengetahuan dan Globalisasi Organisasi  

Janganlah berpikir bahwa argumen sejauh ini adalah salah satu ketidakleluasaan 

pengacara old-style, atau aturan proteksionis. Secara nasional, argumen bahwa 

negara-negara seperti Australia tidak bisa lagi mampu untuk terlibat dalam nilai 

tambah sangatlah rendah dan industri yang relatif sangatlah tidak terampil 

merupakan hal yang cukup menarik. Namun, sedikit tambahan untuk 
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mengembangkan praktik organisasi terbaik di balik  pendidikan nasional dan skema 

pelatihan dan kompetensi daerah. Setidaknya, yaitu, untuk menghancurkan 

kompetensi yang membuat mereka berkesempatan berada pada peringkat 

pertama. 

Implikasi dari pengakaran portabel telah masiv dalam zaman mesin cerdas (Zuboff, 

1988). Inovasi didasarkan pada pembelajaran tacit dan tertanam keterampilan 

tenaga kerja dari negara-negara yang lebih maju dapat dengan cepat 

distandarisasi, modifikasi bersama dan disarikan ke dalam proses organisasi mana 

saja. Pekerja dengan standar yang lebih rendah dari sekolah dan pendidikan secara 

organisasional dapat menyesuaikan peralatan sesuai dengan kompetensi karyawan 

yang lebih kreatif di tempat lain, dalam negara-negara berkembang yang kurang 

ekonomis. Setidaknya untuk beberapa saat, dalam kerangka kerja nasional yang 

tertanam dan organisasi akan ‘menggelepar’ dalam kapasitas belajarnya. Mungkin 

ada batas untuk proses ini, bagaimanapun juga. Sementara pemanfaatan 

eksploitatif dari pembelajaran eksplorasi yang terjadi dalam suatu sistem yang 

canggih mungkin digeneralisasi sebagai portabel standar, commodified dan proses 

abstrak. Sosio-teknis kondisi yang memunculkan pembelajaran eksplorasi di tempat 

pertama, menurut definisi, tidak bisa. Mereka adalah unik dan sangat bergantung 

pada kondisi sistem canggih yang mereka hasilkan. sehingga perusahaan global 

harus memastikan bahwa proses portabel tidak memotong mereka dari sumber 

belajar eksplorasi di tempat pertama. Sistem sosio-teknis penting, sifat 

melampirkan kesempatan eksplorasi, sistem tertentu dari pendidikan dan pelatihan, 

dan pendidikan /pelatihan / artikulasi kerja, akan memberikan peluang lebih besar 

untuk mengeksplorasi kreativitas untuk berkembang. Manajer mengabaikan dasar 

sumber-sumber kecerdasan pada risiko mereka . 

Hal ini, tentu saja, bukan hanya organisasi yang mungkin cerdas, negara dapat 

pintar juga. Sekali waktu, di tahun 1980-an, Pemerintah Buruh Hawke suatu hari 

memiliki pretensi untuk mengubah Australia menjadi sebuah 'negara pintar'; 

retorikanya adalah terkait dengan perluasan pendidikan tersier ke dalam sistem 

pendidikan massal. Namun, tidak di universitas saja yang dibuat negara-negara 

pintar, melainkan di tempat kerja dan praktek organisasi di mana produk dari 

sistem pendidikan dipekerjakan. Kadang-kadang, seperti dalam kasus para pekerja 
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Bra Berlei, ini menghasilkan portabel-praktik terbaik dan, kadang-kadang, apa yang 

diangkut adalah pekerjaan dari orang-orang yang membuat kecerdasan berasal 

dari praktek terbaik mereka  di tempat pertama. Di sini, sementara penulis 

manajerial akan mengatakan bahwa organisasi pembelajaran bijak telah terjadi, 

hasilnya hebat. Pembelajaran hebat menyebabkan  berkurangnya efisiensinamun, 

dalam jangka panjang, akan memiskinkan. Ada sebuah dimensi global dari isu 

organisasi belajar yang tidak sepenuhnya dimasukkan oleh literatur manajemen. 

Untuk alasan apa seharusnya karyawan secara rasional menginginkan keunggulan, 

memahami pentingnya manajemen dan kepercayaan majikan mereka, ketika 

organisasi total mungkin beruntung tapi tempat mereka dalam dunia pergi?  

Pekerjaan lainnya adalah kurang portable (mereka menetap di tempat tertentu), 

seperti dermaga di mana kapal dimuat dan dibongkar. Namun, ruang-ruang 

menetap tidak dibebaskan dari tekanan globalisasi yang lebih dari yang portabel. 

Peristiwa  dan komentar baru-baru ini  di Australia menunjukkan bahwa di mana 

pekerjaan tetap secara spasial, tentu di sini, di sebuah organisasi lokal yang 

spesifik, hal itu mungkin kecerdasan organisasional tidak begitu banyak  atau 

bahkan negara pintar yang berlaku. Sebaliknya, apa yang berlaku adalah aneh dan 

bentuk keganasan luar biasa.  

Para karyawan dari Australia tampaknya terjebak antara tekanan globalisasi 

organisasi cerdas dan tanggapan resisten dari labourisme tradisional. Para pekerja 

Berlei Bra menjadi korban yang pertama. Mereka melakukan segala sesuatu yang 

mereka bisa untuk mengangkat produktivitas dan meningkatkan perjanjian kerja 

sehingga mereka menjadi praktek terbaik di dunia. Lalu mereka kehilangan 

pekerjaan mereka karena mereka telah melakukannya Apakah tanggapan dari 

labourism tradisional? Tidak sulit untuk mengidentifikasi mereka. Kebanyakan pada 

tahun 1998 Australia sedang terlibat dalam perjuangan pahit dan terpecah belah  

yang berpusat di tepi pantai.  

Hubungan kerja di dermaga memiliki sejarah panjang dan pahit, yang berasal dari 

pemogokan besar dari tahun 1890-an. Selama bertahun-tahun majikan setuju 

untuk tawar-menawar secara kolektif dengan serikat pekerja tersebut, MUA 

(Maritime Union of Australia), diabadikan dalam kontrak dan terkait usaha tawar 

menawar mereka. Serikat pekerja menang relatif menguntungkan kondisi kerja, 
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terutama karena konflik pengusaha diselesaikan dengan serikat pekerja melalui 

cash-nexus. Sayang transaksi pada kondisi dan syarat kerja kemudian diteruskan 

ke klien dari perusahaan-perusahaan bongkar muat melalui biaya lebih tinggi 

bahwa hanya pasar yang harus menanggung. Pemerintah Negara memperparah 

dengan masalah mengenai Otoritas Pelabuhan sebagai 'sapi perah' yang akan dapat 

dikenakan pajak, seperti yang dilakukan pengirim, yang lebih peduli dengan 

bongkar kargo dari biayanya, mereka mendorong perusahaan bongkar muat untuk 

menyelesaikan daripada memperpanjang perselisihan. Biaya meningkat dan 

produktivitas gagal untuk mengikuti dengan 'praktik terbaik' di tempat lain. 

Manajemen secara efektif membatalkan hak untuk mengelola kepada serikat. 

Serikat menggunakan prosedur normal dari perundingan bersama untuk 

menggabungkan banyak 'kemenangan Kecil ' atas kondisi dan persyaratan kerja. 

Dalam waktu, kemenangan kecil mengubah dermaga dari sebuah sistem yang 

sangat  eksploitatif 'santai' untuk satu di mana serikat disiplin dipertahankan  

dengan toko-tertutup, untuk memastikan bahwa manfaat yang diupayakan serikat  

telah diperoleh melalui perjanjian industri dan interpretasi mereka mengalir hanya 

melalui  anggota serikat pekerja.  

Sementara anggota serikat buruh makmur, biaya dari apa yang mereka lakukan 

dalam hal itu masih disampaikan kepada masyarakat luas. Pada 1980-an dan awal 

1990-an sebuah Maritim Dewan Reformasi telah dibentuk oleh pemerintah Federal 

Partai Buruh hari itu untuk mencoba untuk mempercepat reformasi tepi laut, 

mendesak, khususnya, dari kepentingan produsen primer. Meningkatkan 

produktivitas dan mencurahkan tenaga kerja yang dihasilkan dari reformasi 

dilaksanakan. Pada saat yang sama, sesuai dengan 'Accord' hari politik, merger 

serikat terjadi-sehingga terbentuk MUA sebagai serikat waterfront nasional. 

Produktivitas meningkat di seluruh negeri, mendekati praktek terbaik di tempat 

lain, menurut Komisi Produktivitas Nasional -kecuali di Sydney. Salah satu 

alasannya, tidak diragukan lagi, 'praktek terbaik' untuk kegagalan ini adalah untuk 

mencapai defisit modal investasi di dermaga Sydney. Tetapi ada faktor lain juga. 

Pada Sydney tepi laut hubungan buruh-manajemen telah ditandai dengan  budaya 

tempat kerja yang ada dalam keadaan ' menjalankan perang virtual': 
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Warisan perdebatan industri ada pada tingkat sangat tinggi, kesehatan kerja yang 

buruk dan keamanan kinerja, komunikasi terbatas antara manajer dan karyawan. . 

. Kurangnya kepercayaan mengarah ke tempat kerja pengaturan preskriptif yang 

tinggi dan tidak fleksibel-keluar dari tempat dengan teknik tawar-menawar modern. 

(Millet, 1998: 21) 

 

Tidak hanya pengaturan tempat kerja dan loyalitas karyawan untuk serikat mereka 

disarankan sebagai 'keluar dari tempat dengan teknik tawar modern' tetapi juga 

dengan prioritas pemerintahan baru, tidak terkesan dengan pemerintah Dewan 

Reformasi Maritim sebelumnya dan perbaikan terhadap produktivitas. Salah satu 

tujuan strategis dari Koalisi Liberal-Nasional konservatif ketika dilantik pada 1996 

(setelah 13 tahun politik 'Accord': lihat Clegg et al, 1984.) adalah 'membersihkan' 

dermaga: dalam istilah pemerintah yang digunakan ini berarti melanggar kekuatan 

monopoli dari MUA daripada mempengaruhi kompromi dengan itu. Dengan apa 

yang tampaknya telah didukung pemerintah, serta bahwa dari Federasi Petani 

Nasional (NFF), salah satu duopoli pengusaha di dermaga, Patricks, diam-diam 

dilatih mantan, dan saat ini, prajurit bongkar muat teknik di Dubai, sekitar Natal 

tahun 1997. Pada bulan-bulan awal tahun 1998 Patricks disewakan salah satu 

dermaga yang Melbourne ke NFF yang kemudian dipekerjakan non-serikat tenaga 

kerja pada prinsipnya adalah prajurit yang dilatih di Dubai. The MUA segera 

menyatakan serangan terhadap cabang Patricks Melbourne dan menarik tenaga 

kerjanya. Pada malam 7 April, di tengah malam, pria bertopeng keamanan bersama 

anjing beraksi di semua dermaga yang dioperasikan Patricks seluruh Australia, dan 

dikunci secara tiba-tiba oleh karyawan yang diberhentikan. Surat kabar pagi dan 

berita televisi mengabarkan telah terjadi tembakan dari IRA- seperti teroris, orang-

orang keamanan, dalam balaclavas dengan wajah yang tertutup dan hanya 

matanya yang terlihat. Lalu MUA mulai melakukan piket dengan mengunci 

beberapa pintu akses dan mengemas barang-barang penting untuk kemudian 

disembunyikan di dalam air. Sementara itu, sebagai hasil dari upaya restrukturisasi 

perusahaan yang dilakukan secara rahasia yang terjadi pada tahun 1997, Patricks 

dinyatakan bukan lagi sebagai pengusaha di dermaga. Patricks diam-diam telah 

menciptakan sub-kontrak empat 'kerja-menyewa' perusahaan yang sekarang 
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memegang semua kontrak dengan MUA. Melalui tindakan korporasi belum 

terekspos secara penuh dalam hukum pengadilan, mereka melucuti aset 

perusahaan-perusahaan ini sehingga mereka menyatakan diri bangkrut-ini menjadi 

pemicu untuk pemberhentian tenaga kerja serikat. Pemerintah segera bergegas 

melalui legislasi beberapa jam setelah pemecatan, menyetujui ke set yang luar 

biasa dengan pembayaran pesangon ke MUA. MUA mengajukan banding ke 

pengadilan untuk penghentian pernyataan bersalah dan pernyataan ulang di bawah 

undang-undang. Pada tanggal 4 Mei Bench Penuh Pengadilan Tinggi Australia 

menemukan, 6 ke 1, mendukung penilaian bahwa pemberhentian anggota MUA itu, 

dalam tempat pertama, telah melanggar hukum. Selain itu, ditemukan alasan 

untuk biaya MUA terdapat persekongkolan antara majikan, Patricks, Pemerintah 

dan NFF untuk melanjutkan ke pengadilan. Sejauh ini, tiga pengadilan telah 

menemukan dengan MUA, termasuk ini putusan penuh dari Pengadilan Tinggi. 

Administrator perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Patrick terpaksa 

mengembalikan para pekerja, namun dalam kondisi pertimbangan komersial. Pada 

akhir penilaian mereka, Pengadilan Tinggi mencatat bahwa: Pengadilan memang 

tidak, mereka tidak bisa-menyelesaikan sengketa yang melibatkan isu-isu yang 

lebih luas daripada hukum hak dan kewajiban. Mereka terbatas pada Penetapan 

dan deklarasi hukum hak dan kewajiban dan ketika hak hukum dalam kompetisi, 

pengadilan tidak melakukan lebih dari menetapkan yang hak memperoleh prioritas 

di atas orang lain. Dengan kata lain, UU Pengadilan bukanlah cara yang tepat untuk 

mencapai  penyelesaian masalah organisasi yang kompleks. Kita dapat mencatat 

bahwa tidak ada cerita maaf itu perlu. Itu semua berpengaruh yang terlalu 

kepintaran banyak dan terlalu sedikit intelijen, bisa dikatakan, jika salah akan 

menerima semantik perbedaan antara dua istilah. Akhir ini meningkatkan efisiensi 

pada dermaga, menurut beberapa akuntan. Berarti, bagaimanapun, adalah sesuatu 

yang lain. Hal ini tidak terlalu sulit untuk melihatnya sebagai sebuah kemenangan 

bagi sebuah keganasan, dan kerugian yang cukup besar ke Australia. Terutama, 

apabila kita menganggap bahwa ada cara manajerial lebih cerdas dalam melakukan 

sesuatu. Patricks menggambarkan hambatan untuk mengubah sebagai perjanjian 

bahwa mereka telah resmi masuk ke dalam masa lalu dengan serikat. Sementara 

itu membutuhkan dua belah pihak untuk membuat kontrak, hanya dibutuhkan satu 
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untuk memecahkannya. Dalam hal ini masing-masing pihak menuduh yang lain 

sebagai pemutus kontrak. Terlepas dari kebenaran klaim tersebut, seseorang 

mungkin bertanya kontrafaktual: apa yang harus terjadi untuk hal-hal yang telah 

dinyatakan? 

 

Sebuah strategi untuk organisasi yang menyadari bahwa mereka harus berubah 

untuk bertahan hidup, jika sebaliknya mereka akan berhenti untuk perdagangan, 

bisa dicoba di pelabuhan, sebagai pengelolaan serikat yang efektif yang 

menempatkan kompensasi sebagai prospek bahwa, perubahan gaya manajemen 

Managerially lebih cerdas sebagai cara menangani sengketa (Burack et al, 1994.). 

Penyelesaian sengketa Patricks bukanlah hasil dari organisatoris 'pintar'.  

 

Tabel 2 Penggabungan Kualitas Dan Pembelajaran Eksplorasi (setelah Burack 

et al (1994).) 

Langkah Satu:  

Shaky Financial Foundation  

 Menetapkan situasi hidup; pentingnya kondisi keuangan  

 Membuka jalur komunikasi sehingga karyawan memperoleh informasi 

 Berusahalah untuk mendorong pemahaman dan dukungan  

Langkah Dua: 

Rancang Ulang desain struktur organisasi yang mengandung mal-fungsi  

 Re-organisasi dan tindakan perampingan untuk memperkuat biaya, gambaran 

keuangan  

 Gerakan dari ketergantungan jangka pendek untuk melihat jangka panjang  

 Persempit melihat pasar industri dan pasar dunia diperbesar secara perlahan  

 Memeriksa  kembali budaya dan filosofi  

 

Langkah Tiga: 

Identifikasi misi perusahaan, nilai dan cita-cita  

 Klarifikasi misi  

 Pengakuan peran penting karyawan  

 Mengembangkan pola dukungan manajemen untuk membangun kredibilitas  

 Berbagi filosofi TQM  
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Langkah Empat: 

Desain proses kerja internal  

 Berusahalah untuk mendapatkan dukungan bagi upaya TQM  

 Bekerja dengan para manajer untuk membangun pandangan partisipatif  

 Bekerja dengan karyawan untuk mendapatkan keterlibatan mereka  

 Menekankan kerja tim  

 

Langkah Kelima:  

Gerakan menuju lingkungan perusahaan komitmen dan produktivitas tinggi (1) 

 Berusahalah untuk mengelola filosofi partisipasi dan keterlibatan  

 Membangun kredibilitas dan penekanan pada kerjasama  

 Berusahalah untuk menerapkan program TQM  

 Mempromosikan dan mendukung pemberdayaan karyawan  

 Peluncuran pelatihan inisiatif 

 

Langkah Keenam:  

Gerakan menuju lingkungan perusahaan komitmen dan produktivitas tinggi (2)  

 Implementasi dan penyempurnaan upaya TQM  

 Berusahalah untuk membangun loyalitas dan komitmen  

 Lanjutkan untuk memperkuat hubungan kerja baru dan filsafat  

 

Langkah Tujuh: 

Partisipasi dalam organisasi komitmen dan produktivitas tinggi 

 Pembentukan kontrak psikologis yang jelas dan eksplisit  

 Tanamkan Kualitas, Nilai dan standar Service sebagai bagian dari upaya kualitas 

total  

 Mempertahankan tinggi mendukung sistem 

 

Filosofi TQM keseluruhan, yang mendasari strategi pembelajaran khas yang Burack 

et al. (1994) uraikan, adalah tentang pengelolaan kekuasaan. Namun, tidak selalu 

berarti ditetapkan dalam lembaran set episode perjuangan zero-sum namun melalui 

pengelolaan kekuasaan yang ditargetkan pada perubahan nilai dan mendasari 

asumsi, ditargetkan mengubah proses dan agenda. Kekuasaan selalu berimplikasi 

pengetahuan: yaitu apa yang dipelajari, apa yang diketahui, adalah apa yang 

dilupakan dan apa yang ingat. Ini tidak berarti bahwa Patricks dan MUA (dan 



Mumuh Mulyana & Muslihatun Nur 

http://mmulyana.wordpress.com 

pemerintah) lakukan adalah rationalities yang memilih untuk latihan kasar dalam 

menggunakan kekuasaan dan melawan upaya belajar. 

Setiap memilih untuk mengingat dan melupakan beberapa hal-walaupun memori 

yang dominan dan pengetahuan yang masing-masing dari mereka istimewa, sangat 

berbeda. 

Koalisi dominan dalam setiap organisasi (Patricks dan MUA) menggunakan 

konfrontatif dan strategi yang lemah kekuasaan, satu yang didasarkan pada 

mobilisasi sumber daya dirancang untuk membuat yang lain tergantung pada 

masing-masing apa yang bisa memasok: modal dan tenaga kerja, masing-masing. 

Jika daya yang dimobilisasi oleh para pemilik modal dan perumus aturan-Patricks 

prosedural dan pemerintah-adalah besar, itu juga tidak efektif. Kita tidak harus 

berpikir bahwa ini hanyalah karena hambatan dari MUA. Sengketa yang terjadi 

Sepanjang pantai merupakan akibat penggunaan kekuasaan oleh semua pihak 

untuk kepentingan strategis sesat. Perhatikan bahwa tidak ada pengguna 

kekuasaan yang menyadari tujuan mereka: baik pemerintah, maupun majikan, 

maupun serikat. Pertandingan akhir menjadi satu gambaran bahwa semua pihak 

cukup kewalahan, yang akhirnya berujung pada pengadilan hukum. Meskipun klaim 

strategis yang dibuat oleh berbagai peserta, itu adalah situasi di mana pengetahuan 

tidak pernah berubah positif, dan, sejauh yang bisa melihat, telah terjadi minimnya 

belajar berbudi luhur. Secara organisasi, kita harus menyimpulkan bahwa situasi 

dan sengketa itu tidak cerdas sama sekali.  

Dalam kasus anggota MUA ada komitmen untuk mempertahankan pekerjaan 

praktek didasarkan pada pengetahuan mereka tentang aturan menghambat. Aturan 

ini adalah pelindung praktek organisasi bagi anggota serikat. Tapi bukan hanya 

serikat yang proteksionis dalam sengketa ini. Patricks, sebagai duopoli, telah 

diuntungkan dari ketergantungan tradisional industri Australia pada perlindungan 

pemerintah. Biaya persekongkolan kriminal menunjukkan bahwa tidak banyak 

kemungkinan untuk berubah. Pemerintah tampaknya menganggap perang industri 

sebagai alat kekuasaan. Jika perang adalah diplomasi dengan cara lain, maka jalan 

lain untuk perang dilindungi oleh proxy yang dianggap, dan mendorong, sebagai 

politik yang sesuai.  
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Kesimpulan 

Meskipun insident baru-baru ini di tepi Australia dan peristiwa masa lalu di pabrik 

seperti Pabrik Berlei Lithgow, ada banyak organisasi yang tak diragukan lagi 

berusaha untuk mencapai kapasitas pembelajaran dengan lebih cerdas. Mereka 

telah belajar dari Laporan Karpin dalam Enterprising Nation (1995) tentang solusi 

dan konfrontasi yang menjadi 'one best way', serta pendukung rasionalitas yang 

menyangkal rationalitis lainnya, bukan bagaimana yang terbaik belajar untuk 

berbuat lebih baik. Bagi orang lain, bagaimanapun, terjebak dalam kelemahan 

struktural dari sebuah ekonomi kecil, menjadi hal biasa di masa lalu. Hal ini jauh 

lebih mudah untuk menyalahkan para pekerja daripada upaya dialog reformasi 

dengan serikat buruh yang sah. MUA monopoli tenaga kerja tidak seharusnya 

menjadi alasan yang cukup untuk menutup dialog dan jalan untuk memaksa.  

Apakah organisasi-organisasi (dan pemerintah) harus pintar__tidak bisakah mereka 

menjadi cerdas? Dua skenario intelektual berbeda menyarankan untuk tidak. Saya 

akan membahas ini dan kemudian menolak mereka. Skenario pertama berasal dari 

rasionalisme ekonomi; skenario kedua menarik pada labourism kuno.  

Sementara secara ekonomis pengamat intelektual rasionalis pesimistis dalam 

aliansi sesat, mungkin tetap tidak terpengaruh oleh kebodohan saat ini yang 

terbukti di negara kita. Konfrontasi kelas merupakan hasil lebih baik dibanding 

situasi tawar-menawar di mana sumber daya organisasi buruh dikembangkan 

dengan baik. Tentu saja, salah satu strategi berusaha menghancurkan kapasitas 

ini, yang lain untuk menggerakkan mereka. 

Untuk realis kanan, hanya kekuasaan yang dapat mengalahkan kekuasaan. Oleh 

karena itu, tidak ada poin tawar-menawar __lebih baik konfrontasi yang berusaha 

untuk menulis ulang aturan permainan dari pada terlibat dalam 'permainan 

organisasi cerdas' apapun. Beberapa pihak kiri setuju, dalam sebuah aliansi aneh 

dari kawan yang asing. Untuk kedua kamp tersebut, prospek lebih banyak 

‘intelligent organization’ sepenuhnya negatif. Tampaknya sebuah dystopian 

mencerminkan situasi mimpi buruk totaliter dari total kontrol melalui pengawasan 

total, di mana pekerjaan bahkan tidak akan dipastikan. Dari perspektif seperti itu, 

apa upaya menawarkan organisasi cerdas akan menjadi simulacrum kekuatan 

positif; pada akhirnya kelompok salah satu orang masih akan memiliki dan 
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mengontrol alat-alat produksi dan mayoritas akan memiliki dan mengontrol hanya 

kekuatan tenaga kerja mereka sendiri. Jadi, semua yg penting tentang organisasi 

bisa dibaca lepas dari syarat-syarat kepemilikan tenaga kerja dan modal yang 

dikerahkan.  

Mereka yang tidak menerima dasar pemikiran kelas mungkin setara dengan 

pesimis. Hal ini tidak terlalu sulit untuk melihat kekuatan ‘organisasi cerdas’ 

sebagai penggabungan tanpa tenaga dari kreativitas karyawan, tanpa perlawanan, 

untuk penggunaan korporasi masa depan. Komentator Managerialist, terinspirasi 

oleh prospek 'kekuatan positif', akan melihat skenario tersebut sebagai hal yang 

baik, yang memungkinkan untuk pelaksanaan kebijaksanaan ditingkatkan individu. 

Oleh karena itu, pembelajaran berbudi luhur (dilihat dari sudut pandang 

manajemen organisasi, kelas prajurit tidak diragukan lagi ditambahkan) akan 

mencirikan masa depan.  

Saya ragu tentang kedua skenario. Sebaliknya, saya mengusulkan bahwa untuk 

masa mendatang, trik untuk memfasilitasi pembelajaran organisasi yang tidak 

begitu tertanam di memori masa lalu dan membatasi aturan-aturan yang tidak bisa 

belajar, yang mengatakan, bahwa ia tidak dapat mengingat untuk lupa. Sistematis 

dalam mengatasi konsep ‘mengingat dan melupakan’ yang melibatkan dialog dan 

reformasi antara stakeholders dan anggota. Mereka melibatkan melalui konfigurasi 

keinginan, pemahaman dan kepercayaan dalam hubungan timbal balik. 

Organisasi harus selalu dibangun dari arus kekuasaan dan pengetahuan, memory, 

mengingat dan melupakan, yang menghubungkan pemahaman beragam sehingga 

menyatu. Dengan demikian, pembelajaran organisasi praktis selalu melibatkan 

imajinasi, wawasan yang dapat memungkinkan orang untuk menjadi lebih dari 

pintar, menjadi cerdas. Mungkin seperti yang disarankan oleh intelektual besar 

Jerman, Max Weber (, 1978 1948), manajer dan akademisi manajemen 

membutuhkan pelatihan dalam keterampilan.  

C. Wright Mills, yang kata-katanya ada di awal artikel ini, mengatakan bahwa 

sebuah imajinasi itu 'memungkinkan pemiliknya untuk memahami adegan sejarah 

lebih besar dalam hal maknanya bagi kehidupan batin dan karier eksternal dari 

berbagai individu (Mills, 1959:11). Dan, imajinasi menyediakan kapasitas untuk 

terhubung dengan dan memahami rationalities bahwa orang lain digunakan untuk 
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mengkonfigurasi rasa mereka, organisasi mereka, pengorganisasian mereka dan 

organisasi-organisasi struktur hidup mereka. Hal ini dalam ketegangan antara 

kecemasan retorika dan swasta umum, 'masalah lingkungan pribadi ' dan yang ' 

masalah-masalah umum dari struktur sosial' (Mills, 1959: 14), bahwa seperti 

imajinasi mungkin bekerja, sebagaimana terungkap dalam kasus sengketa MUA. 

Dimana tidak ada imajinasi sosiologis itu semua terlalu mudah untuk konsepsi 

rasionalitas tunggal untuk memerintah. Di satu sisi, manusia biasa dan wanita 

dapat dengan mudah terperangkap dalam organisasinya dengan imajinasi politik 

populis. Di Australia kami tahu ini sebagai Hansonism, membayangkan 

transendensi melalui kenangan dari organisasi kehidupan dilindungi oleh kebijakan 

Putih Australia dan McEwanism: proteksi aturan banjir datang kembali, seperti 

kenangan ditekan, dalam bentuk mimpi buruk menimbang pada imajinasi masa 

kini, mengingat lebih dari yang mereka lupa. 

Di sisi lain, elite organisasi dapat dengan mudah dibatasi dalam khayalan mereka 

oleh saran konsultan yang mereka sewa di pasar. Biasanya, dalam kasus seperti 

itu, konsultasi kepintaran dapat meninggalkan pertanyaan penting secara implisit 

tergantung pada margin rekomendasinya, seperti participle menjuntai yang tidak 

menentukan orang-orang atau spesifik subyek yang terdiri dari subyek-organisasi. 

Para semua pemangku kepentingan terlalu sering implisit terbatas hanya untuk 

shareholder. Ketika beragam praktek dikurangi untuk praktek terbaik, misalnya, 

pertanyaan tentang 'terbaik untuk siapa' mungkin tinggal diam. Diasumsikan 

bahwa apa yang terbaik untuk nilai pemegang saham jangka pendek akan baik bagi 

organisasi jangka panjang. Ketika realitas sosial berkurang hanya untuk fiksi 

akuntansi, pertanyaan tentang bagaimana dan apa fiksi ini dilakukan ketika mereka 

melakukan apa yang mereka lakukan, tetap implisit. Pengorganisasian terlalu 

mudah dibayangkan hanya sebagai proyek dari sebuah elite. Melalui pengurangan 

dan penggantian tersebut, aspek-aspek kehidupan organisasi mereka ttg masalah 

perempuan dan laki-laki biasa dapat menjadi dikorbankan untuk isu sepanjang hari 

__sekaya dan begitu kuat melihatnya. 

Perhatikan bahwa saya tidak berdebat melawan pencarian yg lain untuk kualitas, 

pembelajaran dan keunggulan dalam organisasi. Saya hanya tidak berpikir untuk 

desain tunggal, dan konsep-konsep dari, realitas organisasi, dapat mereka 
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dapatkan. Saya akan melangkah lebih jauh dan menyarankan bahwa itu akan 

menjadi organisasi yang tidak bijaksana yg memperbudak dirinya hanya untuk 

teknik eksploitatif belajar yang ‘ditentukan’ seperti halnya akan ke salah satu yang 

‘ditentukan’ tersebut melekat pada setiap teknik rasionalitas tersebut. Entah pilihan 

akan mengancam kecerdasan organisasi dan mengurangi kesempatan untuk 

exploratory learning tidak hanya bagi mereka yang terorganisir dan mengatur 

mereka, tetapi juga bagi mereka meneliti mereka.  

Mungkin, dengan cara menyimpulkan, saya harus menguraikan dalam hal yang 

jelas beberapa implikasi posisi saya. Saya tidak berpikir menjadi partisan itu adalah 

tugas akademik. "Para ilmuwan jauh lebih dalam posisi berusaha untuk memahami 

bagaimana orang-orang berhasil dalam membuat ‘rasa’ situasi kontemporer, 

bukannya mampu memberi  pasokan jawaban untuk 'masalah mereka, 

sebagaimana Albrow (1997: 7) menyarankan. Sebuah akademik bijak, dasar 

agnostik, tidak akan menegaskan modus tertentu dari rasionalitas, dg memihak 

seperti itu, dari mimbar atau dalamruang kuliah , terlepas dari keyakinan mereka. 

Platform lain melayani tujuan itu. Hal ini tidak sesuai dengan realitas khusus yang 

mewakili kepentingan tertentu yang merupakan teori yg baik, tapi 

kualitas imajinasinya__khususnya, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, 

tingkat refleksivitas dari imajinasi dalam kemampuan melaporkan pengalamannya 

(Clegg dan Hardy, 1996). Dan inilah rasa keterpanggilan yang membentuk dasar  

yang saya nyatakan. 

 

Ulasan dari referensi lain tentang Organisasi Cerdas 

Perkembangan dunia saat ini menuntut cara kerja yang cerdas, menyenangkan, 

dan beretika dalam organisasi. Sebaliknya, organisasi harus berciri visi, panduan 

diri, pemelajaran atau learning (bedakan dengan pembelajaran atau Teaching), dan 

keseimbangan hubungan antara ambisi pribadi perorangan dan ambisi organisasi 

yang menjadi tujuan bersama. 

Pengetahuan dan Pemelajaran =keterampilan dan sikap karyawan dan kemampuan 

belajar organisasi. Bagaimana perusahaan dapat tetap berhasil di masa depan? 

Bagaimana seharusnya kita belajar dan berkomunikasi untuk memperbaiki diri 
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sendiri dengan demikian mewujudkan visi kita? Perspektif penting itu dijelaskan 

secara terperinci dalam teks berikut : 

Pengetahuan adalah sebuah fungsi informasi, budaya, dan keterampilan 

(Rampersad, 2003) 

<Pengetahuan> = f (<informasi>,<Budaya>, <keterampilan>) 

Fungsi (f) menunjukkan hubungan antara pengetahuan di satu sisi dan informasi, 

budaya, serta keterampilan di sisi lain. Dalam konteks ini, informasi mencakup arti 

yang diberikan kepada data yang diperoleh menurut kesepakatan tertentu; hal itu 

juga dikenal sebagai pengetahuan eksplisit (Nonaka dan Takeuchi (1995). Di pihak 

lain, budaya merupakan kumpulan standar, nilai, pandangan, prinsip dan sikap 

orang yang menekankan perilaku serta fungsi mereka. Sedangkan keterampilan 

berkaitan dengan kapabilitas, kemampuan dan pengalaman pribadi; keterampilan 

berkaitan dg apa yang dilakukan, diketahui dan dimengerti orang. Komponen 

pengetahuan dan keterampilan mewakili pengetahuan implicit, yang tergantung 

kepada perorangan dan tersimpan dalam pikiran mereka. Konsep itu sulit 

dijelaskan karena didasarkan pengalaman, bersifat praktis, dan bersumber pada, 

antara lain intuisi. Sedangkan pengetahuan eksplisit tidak tergantung kepada 

perorangan. Pengetahuan eksplisit bersifat teoritis dan diperinci sebagai prosedur, 

teori, persamaan, petunjuk, gambar, dan sumber2 lain. Pengetahuan itu terutama 

disimpan dalam system informasi manajemen dan teknis, serta dalam rutinitas 

organisasi. Pertanyaan intinya adalah : bagaimana pengetahuan dapat diubah 

menjadi perilaku baru? Dengan kata lain, bagaimana orang dapat belajar secara 

efektif shg mereka dpt berfungsi dengan baik? Jika pengetahuan akan 

menghasilkan tindakan yg kompeten, belajar harus mendapat perhatian khusus, 

dan budaya organisasi harus mendorong serta mendukungnya. 

Learning 

Pengetahuan cepat menjadi kuno dan cenderung ketinggalan jaman. Oleh karena 

itu, setiap orang perlu terus belajar. Belajar adalah perubahan pribadi yang terus 

menerus. Belajar merupakan proses bersiklus dan kumulatif dalam mewujudkan 

pengetahuan untuk mengubah perilaku seseorang sehingga dapat berfungsi secara 

lebih efektif. Belajar menciptakan perubahan permanen pada pengetahuan dan 

perilaku karena pengalaman yang berulang. Berkaitan dengan meningkatnya 
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pergeseran dari keadaan dipekerjakan seumur hidup (life time employment) ke 

kondisi dapat dipekerjakan seumur hidup (life time employability) , orang harus 

memastikan pengetahuan mereka mutakhir ; sebuah organisasi memang lebih 

berhasil jika karyawannya lebih cepat belajar dan menerapkan pengetahuannya 

disbanding karyawan perusahaan pesaing (Geus, 1997). 

Organisasi yang tidak belajar secara terus menerus dan tidak mampu mendata, 

mengembangkan, membagi, menggerakkan, mengolah, mempraktikkan, mengkaji 

ulang, dan menyebarkan pengetahuan tidak bias bersaing secara efektif. 

Kemampuan organisasi untuk memperbaiki keterampilan yang ada dan 

memperoleh yang baru merupakan daya saing yang paling berharga. Oleh karena 

itu, sesorang hrs mengetahui pengetahuan apa yg penting, dimana keberadaan 

pengetahuan itu dalam organisasi, rekan mana yang memiliki keterampilan yang 

dibutuhkan, bagaimana pengetahuan itu dapat memadai, bagaimana dapat 

dibagikan kpd yg lain, bagaimana dpt menambah nilai, dan bgamana dapt 

dipertahankan. 

Dalam praktik, organisasi bisnis sangat bias menjadi organisasi pemelajaran jika 

karyawannya mempunyai tujuan dan ambisi bersama (misi dan visi) dan bekerja 

sekuat tenaga untuk mewujudkan ambisi tersebut. Ketika ambisi itu ada, karyawan 

merasa memiliki ikatan kuat yang memotivasi mereka untuk belajar bersama. 

Dalam suasana mengilhami seperti itu, mereka juga bersedia berbagi pengetahuan 

dengan rekan kerja mereka dan menyesuaikan tujuan pribadi mereka dengan 

tujuan organisasi. Dengan begitu, sebuah organisasi belajar akan muncul, dimana 

belajar merupakan proses bersama berdasarkan ambisi pribadi dan bersama. 

Menurut Peter Senge (1990), organisasi belajar adalah organisasi dimana orang 

memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka 

inginkan, dimana pola berpikir yang baru dan luas dikembangkan , dimana aspirasi 

bersama diungkapkan, dan dimana orang terus menerus belajar melihat 

keseluruhan secara bersama-sama. 

Organisasi belajar berurusan dengan model mental (citra, asumsi, dan cerita yg 

kita miliki), penguasaan pribadi (kemampuan untuk mencapai hasil dan 

mengendalikan prinsip-prinsip yg merupakan landasan hasil tersebut), pemikiran 

system , visi bersama, dan pemelajaran tim. Hal itu menyiratkan bahwa orang 
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harus meninggalkan cara berpikir tradisionil mereka, mengembangkan 

keterampilan mereka dan terbuka terhadap perubahan, mengerti cara seluruh 

organisasi berfungsi, dan bersama-sama merumuskan ambisi bersama organisasi 

untuk memenuhi impian ambisius itu sebagai sebuah tim. 

Kritik Reviewer 

Satu kritik yang bisa disampaikan pada tulisan tersebut adalah bahwa Penulis telah 

membatasi diri dengan bertindak hanya sebagai akademisi di saat menulis tulisan 

dimaksud. Tentunya, agar pembahasan bisa lebih meluas dan mendalam, penulis 

tidak hanya menguraikan pembahasan sebatas sudut pandagn akademisi, namun 

mampu juga menjelaskan tentang konsep dan pelaksanaan organisasi cerdas pada 

tataran praktis. Dengan cara demikianlah, para praktisi bisnis atau pelaku 

organisasi bisa lebih memahami konsep dan teori intelligent organization secara 

mendalam. 

 


