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Ilustrasi Berfikir Sistem 

• Merangkai Bunga 



Mengapa Berfikir Sistem? 

• Keahlian ilmiah “merangkai” mampu 
menghasilkan keseragaman persepsi 

• Ilmu sistem termasuk merangkai, bukan mengurai 

– Selalu diawali dari titik pandang orang lain guna 
menghasilkan penilaian yang universal 

– Cara merangkai diarahkan untuk mendapatkan 
konsensus penilaian yang rasional   Sintesis  

– Menerapkan sintesis, dan tidak hanya analisis 

• 3 Alasan: Merangkai, sistesis dan usaha kelompok 



Berfikir Sistem 

• Cara berfikir yang membangun konsensus 
yang mendasari karakter holistik, sehingga 
memproses kemampuan sinergi 

• Mencakup proses berfikir dengan suatu tujuan 
yang mencakup interaksi dari elemen guna 
membentuk sebuah sistem 

• Prinsip berfikir sistem adalah totalitas 
menyeluruh melebihi jumlah dari setiap 
bagian 



Hukum Perilaku Sistem (Peter Senge) 

1. Masalah hari ini datang dari solusi 
yang lalu  (Today’s problems come 
from yesterday’s solutions) 

2. Semakin keras anda menekan, 
semakin keras sistem menekan anda 
kembali (The harder one pushes, the 
harder the system pushes back) 

3. Penyelesaian yang mudah biasanya 
memunculkan masalah kembali (The 
easy way out usually leads back in) 

 



Hukum Perilaku Sistem (Peter Senge) 

4. Obat bisa lebih buruk dari 
penyakitnya (The cure may be 
worse than the disease) 

5. Lebih cepat berarti lebih lambat 
(Faster is slower) 

6. Sistem membaik sebelum 
memburuk (Behavior grows better 
before it grows worse) 

 



Hukum Perilaku Sistem (Peter Senge) 

7. Perubahan kecil bisa mendapatkan 
hasil besar, tetapi wilayah dengan 
daya ungkit terbesar paling sering 
terlupakan (Small changes can 
produce big results, but the areas of 
highest leverage are often the least 
obvious) 

8. Sebab dan akibat tidak berhubungan 
erat dalam artian waktu dan ruang 
(Cause and effect are not closely 
related in time and space) 



Hukum Perilaku Sistem (Peter Senge) 

9. Anda bisa mempunyai kue dan 
memakannya, tetapi tidak sekaligus 
(You can have your cake and eat it 
too – but not at once) 

10.Membelah gajah tidak menghasilkan 
dua gajah kecil (Dividing an elephant 
in half does not produce two small 
elephants) 

11.Tidak ada kata menyalahkan (There 
is no blame) 



Berfikir Sistem yang Praktis 

• Pandangan terkait sistem? 

• Pertandingan sepakbola sebagai suatu sistesis 

– Elemen: pemain, pelatih, wasit, lapangan dan bola 

– Keterkaitan: aturan, strategi, komunikasi dan 
hukum fisika 

– Tujuan: memenangkan pertandingan, berolah 
raga, mencari dana atau ketiganya 

• Sesuatu yang bukan sistem? 



Pelajaran dari Berfikir Sistem yang 
Praktis? 

• Suatu integritas dan keutuhan sebuah sistem 
butuh adanya gugus mekanisme yang aktif 
guna memelihara integritasnya 

• Memahami bahwa sistem bisa berubah, 
beradaptasi, beraksi terhadap kejadian, 
mencari tujuan, memperbaiki, dan 
memelihara keberlanjutan 

 



Proses Berfikir Sistem 

 

Falsafah: 
- Sibernetik 
- Holistik 
- Efektifitas 

Karakter: 
- sistesis 
- Dinamik 
- Stokastik 

Struktur: 
- Elemen 
- Konektivitas 
- Tujuan 



Terima kasih 
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