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Learning Organization  (LO) sebagai 
Sarana Pengembangan Knowledge 
Management  (KM) 

Wahidah Zein Br Siregar1 

enulis tentang pengalaman yang telah cukup 
lama berlalu tentu tidaklah semudah menulis 
tentang pengalaman yang baru atau yang sedang 

berlangsung. Kita perlu mengingat-ingat kembali 
pengalaman yang telah lama berlalu itu dengan memori 
kita. Jika kemampuan mengingat kita kuat, maka 
potongan demi potongan pengalaman tersebut dapat 
kita rangkai dengan baik. Sebaliknya, jika kemampuan 
mengingat kita lemah, atau istilah populernya kita 
adalah orang yang “pelupa”, maka bisa jadi banyak 
potongan pengalaman yang kemudian tertinggal dalam 
                                                           
1 Wahidah Zein Br Siregar adalah dosen pada Program Studi 
Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel 
Surabaya, mengikuti certificate course on Learning Organization 
and Change (LOC) pada 15 Oktober sampai 2 November 2012 di 
Coady International Institute, St Francis Xavier University, Nova 
Scotia, Canada atas sponsorship SILE/LLD project.  

M 
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rangkaian cerita kita. Lebih parah lagi, jika potongan 
pengalaman tersebut sudah tercampur dengan 
pengalaman-pengalaman lainnya, sehingga kebenaran isi 
cerita satu pengalaman menjadi tidak jelas. Inilah yang 
menjadi salah satu sebab pentingnya bagi kita 
menuliskan pengalaman-pengalaman dan pikiran-pikiran 
berharga kita dengan segera dalam berbagai bentuk: 
buku, catatan harian, cerita pendek, novel, dan lain-lain. 

Membaca tulisan tentang pengalaman kita tersebut 
pada waktu mendatang, akan menimbulkan berbagai 
reaksi perasaan dan pemikiran. Kita, misalnya, bisa 
merasa sedih, bahagia lalu tersenyum, atau bahkan, 
tertawa terbahak-bahak. Mengapa saya dahulu begitu 
cengeng? Mengapa saya dahulu begitu lugu? Mengapa 
saya dahulu bisa berpikiran seperti itu? Mengapa saya 
waktu itu bisa begitu tegar, kuat, dan tabah? Mengapa 
saya dahulu bisa sangat cepat dan tepat dalam 
mengambil keputusan? Mengapa saya tidak ingat bahwa 
sudah begitu banyak pengetahuan yang saya miliki, 
sudah begitu banyak yang saya pelajari? dan seterusnya. 

Kita juga bisa mengenang dan teringat pada orang-
orang yang saat itu bersama kita, pada saat pengalaman 
itu terjadi. Kemanakah gerangan teman saya dulu? 
Teman sekelompok yang mengerjakan tugas bersama? 
Teman yang selalu berbeda pandangan dengan saya? 
Bagaimanakah keadaan mereka sekarang? Teman yang 
satu itu dulu begitu baik kepada saya. Teman yang lain 
lagi dulu begitu menyebalkan, dan lain-lain.  

Kita juga bisa menyadari bahwa banyak potensi 
yang kita miliki, banyak pengetahuan yang kita peroleh 
dari berbagai kegiatan yang telah kita ikuti, banyak 
keterampilan yang bisa kita ajarkan kepada orang lain. 
Sehingga kita sampai pada satu pandangan bahwa 
pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui tersebut 
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ternyata memberi kontribusi bagi terbentuknya siapa 
kita sekarang ini, serta kemana kita akan menuju. 
Pengalaman-pengalaman kita telah memberi kita 
pengetahuan yang banyak sehingga kita bisa menjalani 
kehidupan yang lebih baik saat ini. 

Jika kita tuliskan dengan baik, pengalaman-
pengalaman yang telah dilalui tersebut, sebenarnya dapat 
menjadi bank pengetahuan yang tidak hanya berguna 
bagi diri kita pribadi tetapi juga bagi orang lain. Bank 
pengetahuan ini bisa kita pakai untuk memecahkan 
berbagai masalah kehidupan yang kita hadapi. Mungkin 
juga dapat membantu orang lain untuk menyelesaikan 
masalah yang mereka hadapi, atau paling tidak, 
membangkitkan semangat mereka. Menulis, 
mengarsipkan atau menyebarkan tulisan pengalaman 
dengan demikian dapat membantu banyak orang.  

Tanpa kita sadari, melakukan ketiga aktifitas 
tentang pengalaman kita tersebut juga telah 
menghantarkan kita pada apa yang disebut sebagai 
knowledge management. Seperti yang dijelaskan oleh 
Ferguson et al, “knowledge management should be considered 
as relating primarily to the social processes and practices of 
knowledge creation, acquisition, capture, sharing and use of 
knowledge, skills and expertise… which needs to support the 
social process and practices”.2   

Pada kesempatan ini saya ingin menuliskan tentang 
pengalaman pribadi saya, dalam mengikuti Certificate 
Course on Learning Organization and Change (LOC) 
pada 15 Oktober sampai 2 November 2012 yang lalu di 
Coady International Institute, St Francis Xavier 
                                                           
2 Julie E. Ferguson, Kingo Mchombu, and Sarah Cummings, 
Management of knowledge for development: meta-review and scoping study, 
IKM Working Paper No. 1, April 2008, hal 8. 
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University, Nova Scotia, Canada. Kursus yang berarti 
sudah dua tahun berlalu. Sehingga, seperti yang saya 
jelaskan sebelumnya, saya harus mencoba merangkai 
ingatan dan catatan saya tentang kegiatan itu. Saya 
berusaha untuk bisa membagi hal-hal positif yang 
pernah saya peroleh dari kursus tersebut kepada para 
pembaca. Karenanya, saya sangat mendukung ide dari 
teman-teman pengelola SILE untuk medorong kita 
membagikan cerita tentang pengalaman dan 
pengetahuan yang telah saya peroleh. Memberi 
kesempatan pada saya untuk menceritakan pengalaman 
saya juga berarti mengajak saya menjadi bahagian dari 
mereka yang melakukan KM. 

Mengenal lebih dekat LO dan KM 
Pertanyaan tentu muncul dibenak pembaca ketika 

membaca judul tulisan ini. Mengapa saya berusaha 
mengaitkan antara LO dan KM? Pemahaman yang saya 
peroleh tentang LO itulah yang menghantarkan saya 
pada pendapat bahwa LO memang dapat menjadi sarana 
atau daya dorong dari berkembangnya KM. Apakah LO 
itu? Bagaimana keterkaitannya dengan KM?  

Secara singkat saya dapat mengatakan bahwa LO 
adalah organisasi yang menjadi tempat saling belajar 
sekaligus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki 
semua anggotanya. Dengan demikian, organisasi ini 
sifatnya sangat dinamis, selalu ingin berkembang 
menuju ke arah yang lebih baik. Meskipun banyak 
tantangan yang dihadapi, kekompakan dan kesiapan 
anggotanya untuk saling membantu dan membagi 
pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki dapat 
membantu organisasi ini untuk dapat menghadapi 
tantangan tersebut. Dalam organisasi ini pimpinannya 
harus bersikap sebagai fasilitator bukan bos, instruktur, 
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apalagi diktator. Sehingga anggota organisasi kemudian 
bisa menjadi orang-orang yang percaya diri dan tidak 
takut untuk mengemukakan pandangan atau ide 
mereka. Ide, sekecil apapun itu, akan sangat berharga 
bagi pengembangan organisasi. Himpunlah ide-ide 
semua orang yang ada dalam organisasi untuk 
menghasilkan ide-ide besar yang brilliant.  

Merujuk kepada ajaran Islam, saya bisa mengatakan 
bahwa organisasi seperti ini adalah organisasi yang 
menerapkan prinsip carilah kebenaran darimanapun ia 
datangnya. Atasan, mereka yang berada pada middle atau 
lower management, sampai pada lapisan terbawah 
sekalipun, mereka yang bertugas sebagai petugas 
keamanan, kebersihan, pembuat teh, diberi kesempatan 
untuk mengeluarkan idenya. Sehingga semua orang 
merasa mendapat tempat di dalam organisasi. Semua 
orang merasa memiliki organisasi itu, sehingga mereka 
mau berkorban dalam berbagai hal untuk 
mengembangkan organisasinya.  

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memulai 
terbentuknya organisasi seperti ini? Bisakah kita 
menjadikan organisasi kita yang ada sekarang ini yang 
misalnya belum menjadi LO kemudian berubah menjadi 
LO? Bagaimana kemudian kita bisa mengatakan bahwa 
LO dapat membuat KM menjadi berkembang? Uraian 
berikut ini, saya harapkan dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut.  

Membentuk LO dimulai dengan cara memetakan 
potensi-potensi yang dimiliki oleh semua anggotanya. 
Setiap orang yang menjadi anggota organisasi diminta 
untuk melakukan analisis terhadap potensi dirinya. Bisa 
dikatakan mereka akan melakukan analisis SWOT 
terlebih dahulu untuk mengetahui potensi-potensi diri 



 Wahidah Zein Br. Siregar 
 

8 

tersebut. S (Strengths) untuk mendata kekuatan dan 
potensi, W (Weaknesses), untuk mengetahui aspek-aspek 
dalam diri yang masih perlu diperbaiki, O (Opportunities) 
untuk memetakan peluang-peluang pengembangan 
potensi yang ada dihadapannya, dan T (Treats) atau 
menelusuri gangguan-gangguan pengembangan potensi 
yang mungkin akan dialami. Dari SWOT analisis ini, 
individu-individu di dalam organisasi kemudian bisa 
memetakan bersama-sama tentang semua potensi yang 
dimiliki organisasi, aspek-aspek yang perlu diperbaiki, 
kesempatan-kesempatan yang ada, dan tantangan-
tantangan yang mungkin akan dihadapi. 

Ada juga cara lain untuk mengenali potensi diri 
individu-individu ini, yaitu melalui perbincangan. 
Seorang individu organisasi harus berusaha untuk bisa 
berbincang-bincang dengan teman sejawatnya. Dalam 
perbincangan yang dilakukan ini ada proses saling 
menceritakan berbagai hal yang dirasakan dari hati ke 
hati. Seseorang bisa saja merasa malu untuk 
mengungkapkan apa yang ia miliki. Kita misalnya 
pernah mendengar pepatah, bersikaplah seperti padi 
semakin berisi semakin menunduk. Maksudnya 
berusahalah untuk selalu menjadi orang yang rendah 
hati. Meskipun pengetahuanmu sangat banyak, 
janganlah suka menonjol-nonjolkan diri. Karena kamu 
bisa terjebak kepada sikap yang sombong. Karenanya, 
dalam melakukan analisis SWOT, individu seperti ini 
tidak mau mengungkapkan semua potensi yang 
dimilikinya. Perbincangan dari hati ke hati dengan 
teman bisa membantu mengungkapkan berbagai potensi 
yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kursus LOC 
memberikan metode berbincang ini dengan sebuah 
permainan yang diberi nama “Telling more about yourself 
and knowing more about your friends”.  
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Dalam permainan ini, peserta kursus dibagi 
menjadi dua lingkaran; lingkaran luar dan dalam. Setiap 
peserta berjalan berputar mengikuti arah jarum jam 
mengikuti irama tepuk tangan seorang fasilitator. Ketika 
fasilitator menghentikan tepukannya, maka semua harus 
berhenti dan saling berhadapan dengan teman yang ada 
dihadapannya. Mereka kemudian saling bertatap muka. 
Keduanya lalu mulai berbincang, bercerita tentang 
berbagai hal. Setelah beberapa waktu yang dianggap 
cukup, maka fasilitator kemudian kembali bertepuk 
tangan, dan para peserta berjalan lagi mengikuti irama 
tepuk tangan, berjalan melingkar sesuai dengan arah 
jarum jam. Saat fasilitator menghentikan tepuk 
tangannnya, maka seperti sebelumnya, peserta harus 
berhenti dan menghadap lagi pada temannya yang baru, 
lalu mulai lagi berbincang-bincang. Demikian seterusnya 
sampai tiga kali putaran. Akhirnya dari perbincangan-
perbincangan itu, akan diketahui banyak potensi 
individu yang belum terungkap melalui analisis SWOT 
tadi.3  

Mengapa potensi individu-individu ini menjadi 
potensi organisasi? Tentulah karena individu-individu 
inilah yang menjadi unsur pembentuk utama organisasi 
ini. Anggota organisasi akan menentukan bagaimana 
kualitas organisasi tersebut. Saya akan mencoba 
mengeksplorasi lebih jauh tentang potensi ini.  

Setiap individu manusia, memiliki empat potensi di 
dalam dirinya, yaitu pengalaman (experience), 
pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), bakat-bakat 
terpendam (tacit knowledge). Sehingga ketika individu-
individu berkumpul di dalam satu organisasi, maka bisa 
dibayangkan bahwa semua potensi yang dimiliki 
                                                           
3 Ilustrasi mengenai permainan ini dapat dilihat pada gambar 1 
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individu-individu tersebut kemudian dihimpun menjadi 
potensi organisasi. Jangan sampai ada potensi-potensi 
yang tidak tercatat, karena ini berarti mengurangi 
kesempatan organisasi untuk berkembang. Potensi-
potensi yang ada ini akan menjadikan organisasi maju 
dan dapat mencapai visi misi yang juga ditetapkan secara 
bersama (shared vision). 

Potensi pengalaman, misalnya, tentu sangat penting 
diperhatikan. Kita sering mendengar bahwa pengalaman 
adalah guru yang paling baik. Ini tidak berarti bahwa 
pengalaman seseorang kemudian menjadi lebih baik 
daripada pengalaman orang lainnya, sehingga ia merasa 
lebih hebat dari yang lainnya. Mengapa demikian? Tentu 
karena kita tahu bahwa setiap individu memiliki 
pengalaman individual yang unik. Buah apel tentu 
memiliki pengalaman sebagai apel, tidak bisa mengalami 
bagaimana menjadi jeruk. Demikian juga sebaliknya. 
Lalu apakah pengalaman menjadi apel lebih baik 
daripada pengalaman menjadi jeruk? Tentu tidak akan 
ada jalan keluar dari perbandingan seperti ini. Akan 
dapat terlihat bahwa apel dan jeruk akan merasakan 
pengalaman yang sama ketika mereka diberi air saat 
merasa kering. Mereka sama-sama akan menjadi segar 
kembali.  

Dari analogi ini dapat kita tarik makna bahwa, 
semua pengalaman adalah sama pentingnya. 
Pengalaman-pengalaman tersebut dapat dirangkai 
bersama sehingga bisa menjadi kekuatan bersama yang 
dapat menghadirkan kebahagiaan bersama. Sekecil 
apapun pengalaman itu, ia akan menjadi guru yang baik. 
Terlebih lagi jika hal itu menyangkut kesalahan-
kesalahan yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. 
Tentu ia dapat menjadi pelajaran penting bagi kita 
untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa 
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kini dan di masa mendatang. Belajar dari pengalaman 
akan membantu kita untuk tidak terperosok ke dalam 
lubang yang sama dua kali. Bagaimana beruntungnya 
sebuah organisasi jika pengalaman para anggotanya yang 
beragam bisa dipakai untuk membuat organisasinya 
menjadi maju.  

Salah satu contoh sederhana yang bisa saya 
tunjukkan dari kursus LOC yang saya ikuti adalah ketika 
para peserta diminta menuliskan di selembar kertas, 
berapa lama mereka telah bekerja di masyarakat. Para 
peserta dan fasilitator yang berjumlah 24 orang (21 
orang peserta dan 3 orang fasilitator) kemudian masing-
masing menuliskan angka sekian tahun sudah bekerja di 
masyarakat. Ketika angka-angka yang dituliskan oleh 
masing-masing individu digabungkan, maka pengalaman 
kerja organisasi peserta dan fasilitator kursus LOC 
bekerja di masyarakat mencapai 900 tahun. Pengalaman-
pengalaman tersebut terdiri dari pengalaman 
menfasilitasi pembangunan sumber daya alam dan 
manusia di masyarakat pedesaan maupun perkotaan, 
pengalaman mengajar di sekolah, pengalaman 
membimbing ummat di masjid atau di gereja, 
pengalaman membimbing remaja putus sekolah, 
pengalaman melayani masyarakat di rumah sakit, dan 
lain-lain. Sehingga, himpunan dari pengalaman individu-
individu yang berada dalam organisasi peserta dan 
fasilitator LOC ini merefleksikan bahwa organisasi ini 
bisa memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat 
dalam berbagai bidang. 

Begitu juga dengan potensi pengetahuan. Para 
peserta dan fasilitator LOC memiliki berbagai ragam 
pengetahuan; ilmu politik, sosiologi, agama, kesejateraan 
sosial, hukum, komunikasi, ekonomi, akutansi, 
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kedokteran, dan teknik. Pengetahuan ini tentu juga 
sangat berguna di dalam pengembangan masyarakat.  

Tidak kalah serunya adalah potensi ketrampilan. 
Ada peserta yang pintar melukis, memahat, memasak, 
menyanyi, menari, main drama, bermain musik seperti 
piano, biola, dan gitar, dan olah raga seperti tenis meja, 
badminton, sepak bola, dan senam.  

 
Gambar 1: Permainan “Telling more about yourself and knowing 

more about your friends” 
 

 
Tampak dalam gambar sesama teman berusaha berbicara dari hati 

ke hati untuk mengetahui potensi masing-masing 
 

Dari penelusuran terhadap bakat-bakat terpendam, 
ternyata dapat juga diketahui bahwa beberapa orang 
peserta pada waktu kecilnya memiliki hobi menari, 
menyanyi, dan bermain drama dan bisa melakukannya 
dengan baik. Namun karena hobi tersebut tidak pernah 
lagi dipakai (setelah dewasa mereka berhenti dengan 
berbagai alasan), hobi tersebut seolah menjadi hilang. 
Hobi-hobi tersebut kemudian terekspresikan kembali 
pada malam cultural performance, ketika para peserta 
diminta untuk menampilkan berbagai kesenian dari 
negaranya. Teman yang pendiam ternyata bisa bernyanyi 
sambil bermain gitar. Suaranya dan permainan gitarnya 
sangat bagus, tidak kalah dengan penyanyi yang 



Organisasi Belajar   
 

13 

professional. Begitu juga tari dan drama. Malam itu 
menjadi malam ekspresi bakat-bakat terpendam para 
peserta yang berasal dari berbagai negara tersebut. 

Kembali kepada organisasi yang ingin menjadi LO, 
dapat dilihat bahwa semua potensi yang dimiliki para 
anggotanya tentulah dapat menjadi potensi bagi berbagai 
keunggulan organisasi. Yang diperlukan adalah 
bagaimana mengelola potensi-potensi ini. Selanjutnya, 
sebagai tempat saling belajar, ini berarti bahwa siapapun 
yang ada di dalam oranisasi tersebut harus bisa saling 
mempelajari, mengajarkan, dan menginformasikan 
pengetahuan maupun ketrampilan yang mereka miliki. 
Mereka harus melakukan knowledge sharing dengan tulus. 
Dengan demikian, setiap orang di dalam organisasi 
tersebut akan memiliki pengetahuan dan ketrampilan 
yang cukup memadai sesuai dengan fokus organisasinya. 
Pengetahuan atau ketrampilan tidak akan didominasi 
oleh seorang atau sekelompok orang tertentu saja di 
dalam organisasi. Sehingga, organisasi akan tetap dapat 
mencapai target atau visi dan misinya meskipun para 
anggotanya memiliki mobilitas yang tinggi. 

Lalu, mengapa kemudian LO dapat menjadi sarana 
bagi pengembangan KM? Melalui pemetaan potensi saja, 
kita sudah bisa mengetahui bahwa pemetaan tersebut 
dapat menghasilkan administrasi pengetahuan; siapa 
yang menguasai bidang tertentu, siapa yang memiliki 
sedikit pengetahuan tentang bidang tertentu dan ingin 
mengembangkan pengetahuan tersebut, siapa yang 
belum punya pengetahuan tentang hal tertentu, dan 
ingin belajar, dan seterusnya. Dengan demikian, 
pengetahuan apa saja yang dimiliki oleh organisasi ini, 
pengetahuan apa yang perlu dipelajari kemudian bisa 
terekam dengan baik.  



 Wahidah Zein Br. Siregar 
 

14 

Berikutnya dapat juga dipetakan produk-produk 
apa saja yang telah dihasilkan dari pengetahuan yang 
banyak tersebut? Kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah 
dilakukan? Sudah lengkapkah laporan-laporan dari 
kegiatan-kegiatan tersebut? Apakah laporan-laporan 
tersebut sudah memenuhi standar yang semestinya atau 
belum? Kegiatan apa selanjutnya yang akan dilakukan? 
Sudah bertambahkan pengetahuan para anggota 
organisasi setelah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? 
Sudahkah mereka memetakan kembali pengetahuan apa 
sajakah yang sekarang mereka miliki? Pengetahuan apa 
lagi yang mereka perlukan untuk berkembang? Sehingga 
organisasi bisa menyesuaikan diri dengan perubahan 
yang terjadi di luar, dalam konteks masyarakat lokal, 
regional, maupun global, dan seterusnya. Lihatlah 
betapa dinamisnya organisasi yang ingin terus belajar 
dan berkembang ke arah yang lebih baik ini. Lihatlah 
betapa organisasi ini begitu rapi dalam mengelola 
pengetahuan yang dimiliki. Organisasi ini juga terbuka 
dalam menerima pengetahuan-pengetahuan baru yang 
mereka perlukan. Dalam penelitian tentang produksi 
dan diseminasi pengetahuan yang dilakukan oleh 10 
lembaga swadaya masyarakat di Ghana, Denise Beaulieu 
menemukan bahwa organisasi-organisasi ini sebenarnya 
sudah banyak sekali memproduksi pengetahuan dari 
hasil-hasil penelitian yang mereka lakukan. Akan tetapi 
pengetahuan tersebut belum bisa dipergunakan secara 
maksimal bagi pembangunan masyarakat karena belum 
terorganisir dengan rapi4. 

                                                           
4 Denise Beaulieu, Between Instrumentalization and Empowerment: How 
Ten Ghanaian Civil Society Organizations Produce and Disseminate 
Knowledge, Research Summary, October 9, 2010 
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Prinsip-prinsip  
LO dan Relevansinya dengan KM  

Jelas sekali LO mendorong berkembangnya KM. 
Apalagi jika kita perhatikan lima prinsip yang ada di 
dalam LO, yaitu: 
1. Personal mastery. Bahwa setiap orang memiliki 

pengetahuan. Dialah penguasa terhadap 
pengetahuannya tersebut. Dia harus berusaha untuk 
menggunakan pengetahuan yang dimilikinya 
tersebut mencapai sesuatu yang terbaik. Dengan kata 
lain, kekuatan pengetahuan yang dimiliki oleh 
individu-individu di dalam LO harus diarahkan 
untuk mencapai kesuksesan dirinya sekaligus 
organisasi. Untuk mencapai ini, maka organisasi 
wajib memberikan peluang kepada individu-individu 
untuk mengekspresikan pengetahuan mereka serta 
memberi kepercayaan bahwa mereka mampu 
melakukan yang terbaik dengan pengetahuan yang 
mereka miliki. 

2. Team learning/working: learn and work together. Sehebat 
apapun kemampuan seseorang, dia pasti 
memerlukan orang lain. Paling tidak untuk 
menunjukkan kemampuannya tersebut. Orang 
lainlah yang akan melihat dan menilai bagaimana 
hasil dari kemampuannya. Selain itu tentu tidak 
mungkin seseorang menguasai semua hal. 
Bagaimanapun pasti ada pengetahuan lain yang 
tidak dia kuasai. Sementara orang lain mungkin 
memiliki pengetahuan yang tidak dimilikinya 
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tersebut. Jika kelemahan dan kelebihan masing-
masing individu bisa saling dilengkapi, maka akan 
lebih banyak lagi kekuatan atau kemampuan yang 
dimiliki bersama. Ada satu permainan yang 
diberikan di dalam LOC tentang team 
learning/working ini, yaitu breaking egg. Dalam 
permainan ini, peserta dibagi ke dalam beberapa 
kelompok. Setiap kelompok diminta untuk 
merancang kemasan untuk telur yang rencananya 
akan di ekspor ke luar negeri. Kemasan tersebut 
harus bisa membuat telur tidak pecah sampai ke 
tempat yang dituju. Cara menguji kekuatan kemasan 
itu adalah dengan menjatuhkan telur yang sudah 
berada di dalam kemasan dari ketinggian 5 meter. 
Jika telur tidak pecah, maka kemasan tersebut berarti 
lolos uji coba, sehingga akan dipakai untuk 
kegunaan mengekspor telur-telur tersebut. Hal 
penting lain yang harus diperhatikan adalah, bahwa 
kemasan ini mempergunakan alat-alat yang 
sederhana dan mudah diperoleh, serta terbatas 
jumlahnya. Hal ini dimaksudkan tidak lain untuk 
efesiensi, sehingga perusahaan pengekspor telur 
dapat memperoleh keuntungan yang cukup. Selain 
memberikan sebutir telur, fasilitator juga 
memberikan bahan pembuat kemasan telur kepada 
kelompok yaitu berupa 20 buah sedotan (straw) dan 
2 meter itu solasi yang mengandung perekat terbuat 
dari kertas (sticky tape). Hal lain yang tidak boleh 
dilupakan nilai estetis dari kemasan telur tersebut, 
agar para pembeli di luar negeri tertarik untuk 
membelinya.  
Permainan ini menghendaki kekompakan kelompok 
dalam bekerja secara hati-hati. Karena telur adalah 
benda yang mudah sekali pecah (fragile). Mereka 



Organisasi Belajar   
 

17 

harus memikirkan bersama apa saja yang berkenaan 
dengan kemasan telur tersebut, mulai dari 
merancang kemasan, mengerjakan, sampai uji 
cobanya. Selain kekompakan, permainan ini juga 
menghendaki tidak adanya sikap saling menyalahkan 
diantara sesama teman kelompok jika ternyata uji 
coba tidak berhasil.5 Permainan ini menegaskan 
bahwa belajar dan bekerja bersama memang menjadi 
prinsip LO. 

3. Shared vision. Di dalam LO, setiap anggota harus 
memahami visi dan misi organisasinya. Visi dan misi 
tersebut juga merupakan hasil diskusi bersama, 
sehingga semua anggota organisasi tahu betul 
kemana organisasinya akan menuju. Pemahaman 
terhadap visi dan misi inilah yang bakal menjadi 
acuan dan daya gerak dalam semua aktifitas 
organisasi.  

4. Mental models. Seseorang yang berada di dalam LO 
harus memahami bahwa ada orang-orang lainnya di 
sekitarnya. Dia bekerja dengan orang-orang tersebut. 
Setiap orang berbeda dengan orang lainnya. Maka 
dia harus mampu memahami dan mengakomodasi 
perbedaan-perbedaan itu. Dia harus menjadi orang 
yang memiliki keterbukaan pemikiran. Perbedaan 
justru membuat persaudaraan menjadi indah. Secara 
struktural dapat dikatakan bahwa organisasi ini 
seperti sebuah orchestra. Permainan musik menjadi 
terdengar indah ketika ada waktu dan kesempatan 
bagi siapapun untuk mengeluarkan suaranya, 
menunjukkan kemampuannya. Konduktor akan 
memfasilitasi kesempatan-kesempatan tersebut. Tipe-
tipe organisasi yang dipilih juga didiskusikan 

                                                           
5 Ilustrasi mengenai permainan ini dapat dilihat pada gambar 2. 
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bersama. Dalam kursus LOC yang saya ikuti, 
penentuan organisasi ini juga diilustrasikan dengan 
permainan menggunakan clay. Peserta yang sudah 
dibagi ke dalam kelompok-kelompok diberi beberapa 
bungkus clay. Clay tersebut kemudian dibentuk 
menjadi miniature yang menggambarkan model 
organisasinya. 

5. System thinking. Organisasi adalah sebuah sistem. 
Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Semua saling 
membutuhkan dan memberi kontribusi. Karenanya, 
perubahan yang terjadi pada satu bahagian akan 
mengakibatkan perubahan juga di bahagian yang 
lain. Semua saling mempengaruhi. Pandangan ini 
menyebabkan individu-individu menjadi sadar betul 
tentang akibat dari perilaku yang dipilihnya. Perilaku 
individu akan mempengaruhi organisasi, perilaku 
satu bahagian akan mempengaruhi organisasi. Maka 
semua anggota atau bahagian organisasi harus 
mampu bekerja sama, dan bekerja tanpa 
menyimpang dari visi dan misi organisasinya. 

 
Gambar 2: Permainan “Breaking Egg” 

 
Prinsip-prinsip LO ini tentu memberi peluang bagi 

berkembangnya KM. LO membangkitkan kepercayaan 
individu untuk menceritakan potensi apa yang 
dimilikinya, menceritakan aspek-aspek yang dirasanya 
perlu untuk diperbaiki di dalam dirinya, mengeluarkan 
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ide-idenya. Akan selalu ada orang yang mau mendengar 
idenya, belajar darinya, mengajarkan tentang hal-hal 
yang belum diketahuinya, mempercayai bahwa ia dapat 
mencapai prestasi. Dari ekspresi pengetahuan, keinginan 
belajar, dan ide-ide inilah kemudian KM bisa lebih 
mudah dilaksanakan. Individu-individu dalam organisasi 
akan dengan tulus menjelaskan apa yang dimilikinya 
dan ingin membagi apa yang dimilikinya tersebut kepada 
orang lain. Pemetaan pengetahuan, pengarsipan, dan 
publikasinya tentu akan lebih mudah dilaksanakan. 
Tidak ada individu yang keberatan mengajarkan 
pengetahuannya kepada orang lain. Karena dia sadar 
bahwa dia juga akan mendapat pelajaran dari orang 
lainnya. Knowledge sharing yang tulus dengan demikian 
akan lebih mudah terjadi.  

 
Gambar 3: Permainan “Breaking Egg” 

 
Suran, salah seorang fasilitator melakukan uji coba terhadap 

kekuatan kemasan telur eksport yang dibuat oleh masing-masing 
kelompok 

 
Orang-orang yang berada dalam LO akan sadar 

betul, bahwa dengan membagi ilmu dia akan 
memperoleh ilmu yang lebih banyak lagi. Ibarat sebuah 
sumur, jika airnya tidak pernah diambil, maka air itu 
akan tetap atau bahkan berkurang volumenya serta 
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dapat menjadi kotor dan berbau. Namun jika airnya 
sering-sering diambil, mata airnya akan memancarkan 
air yang lebih banyak. Airnya bisa menjadi lebih bening 
dan tidak berbau. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat 
pohon yang tidak berbuah. Orang yang tidak mau 
membagi pengetahuan atau ketrampilan yang 
dimilikinya kepada orang lain, tidak akan memberi 
banyak manfaat kepada orang lain, bahkan untuk 
dirinya sendiri. Karena ia hanya akan merasa hebat 
sendiri, sementara orang lain tidak dapat melihat 
kehebatannya. Orang-orang yang sombong, yang 
menganggap pengetahuannya lebih hebat dari orang lain 
tidak akan mendapat tempat di dalam LO. Orang-orang 
tidak akan menghormatinya.  

Sekali lagi, LO memberi peluang yang besar bagi 
tercipta dan berkembangnya KM. Organisasi yang 
sebelumnya bukan sebuah LO pun dapat mengubah diri 
menjadi LO jika ingin benar-benar mengetahui potensi-
potensi yang dimiliki oleh anggotanya serta ingin 
mengapresiasi keberadaan semua pengetahuan tersebut.  

Melihat Relevansi LO dan KM melalui 
Kisah-kisah Mahasiswa  

Saya ingin memberikan sebuah contoh sederhana 
yang pernah saya lakukan tentang ini. Setiap memulai 
kuliah di kelas, saya meminta mahasiswa untuk 
menuliskan apa saja yang ada dalam benak mereka saat 
itu selama 10 menit. Saya sendiri juga menulis. Setelah 
selesai menulis, saya lalu meminta 2-3 orang mahasiswa 
maju ke depan kelas, berdiri membacakan hasil 
tulisannya. Saya juga akan membacakan tulisan saya. 
Saya katakan kepada mereka, jangan takut. Ini bukan 
ujian. Ini adalah sarana kita untuk belajar 
mengekspresikan apa yang ada di benak kita. Semua 
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orang akan mendapat giliran. Semua orang harus 
mendengar semua kisah atau pikiran-pikiran yang 
dituangkan di dalam tulisan temannya. Melakukan ini 
akan memberikan kesempatan bagi kita untuk 
mengetahui banyak hal. Kita juga bisa melatih 
ketrampilan, menulis, berbicara, membaca, dan 
mendengar. Menulis untuk menyebarkan pengetahuan, 
berbicara untuk bisa dipahami oleh orang lain, 
membaca untuk menambah pengetahuan, dan 
mendengar untuk memahami, terlebih lagi jika mampu 
mendengarkan dengan hati. 

Tanpa saya duga, mahasiswa-mahasiswa saya sangat 
bersemangat. Ada yang menunjuk tangan untuk maju 
lebih dahulu. Terharu juga hati saya. Banyak kisah cerita 
yang saya dengar, tentang sepeda motor yang gembos di 
tengah jalan menuju kampus, tentang rasa kantuk yang 
sulit hilang, tentang pekerjaan untuk memperoleh biaya 
kuliah, tentang nasihat orang tua, tentang masa kecil 
yang penuh ketakutan, bahkan tentang kegalauan 
menatap masa depan karena orang tua yang membiayai 
kuliah tiba-tiba meninggal dunia.  

Saya juga mengetahui banyak ketrampilan yang 
dimiliki oleh mahasiswa saya; ada yang pintar 
memperbaiki komputer, ada yang pintar bermain alat 
musik; drum, gitar, rebana, ada yang pintar menyanyi 
dan ikut paduan suara kampus, ada yang memang 
penulis cerpen dan puisi, ada yang sangat bagus 
membaca Al Qur’an dan memimpin do’a.  

Semua ini bisa saya ketahui dengan memberikan 
kesempatan selama 10 menit saja. Luar biasa bangga hati 
saya terhadap mahasiswa-mahasiswa saya. Mereka adalah 
anak-anak yang penuh dengan potensi. Di dalam satu 
kesempatan bahkan ada seorang mahasiswa yang berkata 
kepada saya “terima kasih ibu, selama ini belum ada 
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orang yang mau mendengar cerita saya”. Di kesempatan 
lain ada lagi seorang mahasiswa yang berkata kepada 
saya, “ibu ternyata walaupun dengan gemetar saya bisa 
juga berbicara di depan kelas. Saya paling takut berbicara 
bu…”.  

Sekali lagi LO memberi peluang pada siapa saja 
untuk saling belajar, mengenal potensi satu dan lainnya, 
membangkitkan sikap saling menghargai. LO dapat 
membantu berkembangnya KM. Semoga kita semua 
dapat selalu menjadi orang-orang yang suka membagi 
pengetahuan dan ketrampilannya kepada orang lain, 
suka belajar berbagai pengetahuan dan ketrampilan dari 
orang-orang lainnya, serta suka memberi kesempatan 
kepada orang lain untuk mengembangkan potensi yang 
mereka miliki. 

Hidup tentu akan menjadi lebih mudah dan indah 
jika banyak orang yang memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan berada di tengah-tengah kita. Orang-orang 
tersebut juga adalah orang-orang yang suka membantu 
dan bekerja sama. LO membantu kita mengakumulasi 
pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, memetakan 
pengetahuan-pengetahuan tersebut, mengarsipkannya 
dengan baik, dan menggunakannya untuk kebaikan diri 
dan orang lain. Dengan demikian, LO dapat membantu 
kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-
orang lainnya. {} 
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