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O L E H  

ACHMAD FARICH 

BERPIKIR SISTEM 

BERPIKIR SISTEM 

 Pola berpikir untuk pemahaman masalah yang lebih 
baik 

 

 Seni untuk secara simultan memandang pohon 
tanpa melupakan perhatian terhadap hutan (the art 
of seeing trees without forgetting the forest) 
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BERPIKIR SISTEM UNTUK MENGATASI 
PENINGKATAN KOMPLEKSITAS 

1. KOMPLEKSITAS MENINGKAT AKIBAT ADANYA 
KONEKTIVITAS 

 

semakin tinggi hubungan semakin kompleks 
permasalahan secara eksponensial 

PERMAINAN CATUR 

 Bermain catur misalnya, telah memiliki aturan 
hubungan sedemikian rupa sehingga hubungan yang 
terjadi sudah terbatas. Namun ternyata hubungan 
terbatas tersebut tetap menimbulkan kompleksitas 
permainan tingkat tinggi 

 IBM menciptakan sebuah super-komputer khusus, diberi 
nama Deep Blue, untuk mencoba mengalahkan Juara 
Dunia Catur Garry Kasparov 

 Selama 6 kali itu Kasparov menang dengan skor 4-2 

 Akibat banyaknya skenario respons dalam langkah 
permainannya  Mesin tidak bisa mengalahkan akal 
manusia 
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PENYAKIT DIARE 

 

C 

D 

E 

A 

B 

A. Tingkat pendidikan B. Status ekonomi        C. Sanitasi 

lingkungan 

D. Status gizi  E. Kejadian diare 

A dan B : variabel pendahulu  

C : variabel bebas  

D dan E : variabel terikat 

E C D 

A 

B 

A dan B variabel pendahulu  

C variabel bebas  

D variabel antara 

E variabel terikat 

Kerangka Konsep Cross-sectional 3 
A. Tingkat pendidikan B. Status ekonomi        C. Sanitasi 

lingkungan 

D. Status gizi  E. Kejadian diare 
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C 

D E 

A 

B 

D variabel bebas  

E variabel terikat 

A, B dan C variabel pengganggu 

A. Tingkat pendidikan B. Status ekonomi        C. Sanitasi 

lingkungan 

D. Status gizi  E. Kejadian diare 

Kerangka Konsep Cross-sectional 4 

KONEKTIVITAS MENGUBAH FOKUS KEPADA PROSES 
DAN STRUKTUR 

Ada 3 tahap yang harus bisa kita mulai untuk 
mengubah fokus permasalahan: 
1. tahap pertama adalah mengubah fokus yang 

tadinya dari output kejadian kepada proses 
2. tahap kedua adalah mengubah fokus proses 

kepada pola 
3. tahap ketiga adalah mengubah fokus pola ke 

struktur yang menimbulkan pola dan kejadian 
tersebut. 
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TAHAP PERTAMA 

Tahap pertama, yaitu mengubah fokus dari kejadian kepada 
proses adalah untuk mendorong analisa kita untuk melihat 
apa yang ada dibelakang layar. Ketika kita melihat masalah 
kita tidak terjebak hanya untuk melihat masalahnya saja, 
tapi proses penyebab dari permasalahan tersebut.  

Banyak sekali diantara kita yang biasanya lebih berfokus 
kepada output, tanpa mau mengeksplorasi bagaimana 
proses yang mengakibatkan output tersebut. 

TAHAP KEDUA 

mendapatkan dan memprediksi adanya pola output kejadian 
seiring dengan berjalannya proses. Pola-pola itu misalnya : 
ternyata masalah saat ini sebenarnya merupakan eskalasi dari 
masalah sebelumnya, namun belum terdeteksi, sehingga jika 
proses tidak berubah maka masalah akan meningkat terus. 

 Ternyata ketika kita mengubah beberapa hal didalam 
proses, output yang dihasilkan juga berubah. Jika perubahan 
ini dilakukan dalam suatu rentang tertentu, maka sebuah 
pola kejadian bisa muncul. 

 Ternyata ketika output berubah, proses juga mengalami 
perubahan yang mengakibatkan output akan berubah secara 
permanen. 
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TAHAP KETIGA 

setiap proses tentu akan membutuhkan input, dan yang 
akan mengontrol jalannya input dan proses adalah sebuah 
mekanisme umpan balik dari output. 
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DAMPAK DARI POLA PIKIR 

DAMPAK NEGATIF JEBAKAN POLA PIKIRAN 
a) Generalisasi 
b) Konstruksi 
c) Eliminasi 
d) Pembobotan 
 
DAMPAK POSITIF POLA PIKIRAN 
a) Menghindarkan dari bahaya 
b) Mengurangi distraksi 

BEKAL BERPIKIR SISTEM DARI POLA 
BERPIKIR LAINNYA 

a) BERPIKIR LOGIS 
berpikir logis membantu membebaskan diri dari imajinasi yang terlalu liar 
sehingga meninggalkan ketidak masuk akalan, ketika menganalisa sebuah 
masalah 
 
b) BERPIKIR KRITIS 
Proses berpikir kritis adalah sebuah proses argumentasi berbentuk tanya jawab 
terhadap sebuah klaim. Argumentasi yang kuat harus didasarkan kepada 
pemikiran dan pertimbangan (reasoning) yang kuat dan memiliki struktur 
logika yang masuk akal. Pertimbangan yang kuat bisa berbasis kepada analogi, 
data numerik, generalisasi dan hubungan kausal  
(Epstein and Kernberger 2006). 
Sering disalah artikan di media soal kata "kritis" adalah makna untuk 
menegatifkan atau ketidaksetujuan. 
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BEKAL BERPIKIR SISTEM DARI POLA 
BERPIKIR LAINNYA 

c) BERPIKIR HOLISTIK (PANDANGAN HELIKOPTER) 
Kemampuan secara dinamis memandang permasalahan 
dalam skala yang berbeda ini disebut 
kemampuan untuk memandang dari helikopter (helicopter 
views) 
Pandangan helikopter mengajak kita untuk seolah-olah 
menjadi sebuah pilot helikopter yang dengan mudah 
menaikkan dan menurunkan ketinggian helikopternya. 
Peningkatan ketinggian akan memperluas horizon 
sehingga kita bisa melihat lebih luas namun akan 
kehilangan perspektif detail dari area yang 
kita amati. 
 

BERPIKIR SISTEMIK 
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POLA BERPIKIR ADALAH MODEL MENTAL 

Model mental adalah serangkaian struktur ide, kepercayaan 
dan kebiasaan yang kita miliki secara sadar atau tidak 
menjadi acuan dalam mengambil keputusan dan 
memecahkan masalah. 
Pola berpikir merupakan struktur pikiran kita, jadi pola 
berpikir sebenarnya adalah sebuah model. Ini karena ketika 
kita berfikir untuk memecahkan masalah dan mengambil 
keputusan, kita “mengolah” informasi ke dalam suatu model 
dari masalah yang kita susun di pikiran kita. 
Kenapa ini kita lakukan? Karena kita tidak mungkin 
mengolah semua informasi dari realita Sesungguhnya karena 
keterbatasan kemampuan otak kita. 

Apa yang ada di pikiran saudara ? 
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Model mental memiliki struktur logika yang 
konsisten secara internal, sehingga jarang sekali 
kita melihat kelemahan dari model mental kita. 
Apalagi jika sebuah model mental sering 
digunakan berkali-kali, maka kita semakin buta 
dengan kelemahannya. 
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MAKNA PEMAHAMAN MODEL MENTAL 

• Kita bertindak bukan berbasis kepada dunia nyata, 
tetapi kepada model mental kita dari dunia nyata 

 
• Tindakan kita berbasis kepada kebiasaan respons yang 

bersumber dari berbagai koleksi model mental yang kita 
bentuk sebelumnya. Kebiasaaan ini bisa 
menguntungkan maupun merugikan kita. 

• Model mental kita hanya mampu untuk dikonstruksi 
ulang hanya jika kita mau membukanya untuk 
menerima umpan balik (double loop learning) (Sterman 
2000). 
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BERPIKIR SISTEM 
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Jika digabungkan pemahaman dari definisi berpikir, proses 
berpikir, pola berpikir dan definisi 
dari sistem, maka berpikir sistem didefinisikan sebagai, 
 
Keahlian berpikir untuk melihat struktur umpan-
balik sebab-akibat pada elemen-elemen sistem 
permasalahan ... 
... dalam berbagai dimensi kontekstual yang bisa 
mengubah ciri holistik dari sistem ... 
... dengan sebuah proses yang iteratif dan interaktif .. 
... untuk membangun, memodifikasi dan meningkatkan 
kualitas struktur internal pikiran (model mental) ... 
... melalui serangkaian pertanyaan dialogis 
reflektif yang berbasis pada ciri-ciri sistem sebagai alat 
bantunya . 

Keahlian berpikir untuk melihat struktur 
umpan-balik sebab-akibat 

Keahlian berpikir memberikan pemahaman bahwa berpikir 
menjadi sebuah keahlian yang bisa dilatih sehingga tidak ada 
alasan untuk tidak bisa mengubahnya.  
 
Struktur umpan-balik sebab-akibat memberikan pemahaman 
bahwa berpikir sistem memang berfokus untuk mendapatkan 
tidak hanya kejadian dan pola perilaku, namun struktur yang 
mendasari pola dan kejadian tersebut.  
 
Struktur ini merupakan sebuah struktur umpan-balik yang 
bukan umpan-balik biasa, namun umpan-balik sebab-akibat 
yang seringkali walupun sederhana bisa mengakibatkan 
kompleksitas luar biasa pada sistem permasalahannya. 
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berbagai dimensi kontekstual yang bisa 
mengubah ciri holistik 

Struktur umpan balik yang ingin dipahami harus dipahami 
dalam konteksnya dengan tetap tidak terjebak pada aspek 
detail saja namun juga memperhatikan aspek umum yang 
berkembang dari interaksi dari aspek detail. 

dengan sebuah proses yang iteratif dan interaktif 

Iteratif berarti disarankan proses ini dilakukan 
berulang-ulang seiring dengan bertambahnya informasi 
yang kita miliki ketika kita sedang mengeksplorasi sebuah 
titik. Jawaban sebuah pertanyaan biasanya menimbulkan 
sejumlah pertanyaan baru yang perlu kita jawab.  
 
Proses iteratif ini menjamin bahwa kita secara dinamis 
memperbesar dan memperkecil dimensi pemikiran kita. 
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serangkaian pertanyaan dialogis reflektif yang berbasis 
pada ciri-ciri sistem sebagai alat bantunya . 

Jika berpikir adalah mencari jawaban atas 
pertanyaan ke diri sendiri maka untuk berpikir 
sistem perlu rangkaian pertanyaan yang berbasis 
kepada ciri-ciri sistem (DeBATIK). 
 
Jawaban-jawaban terhadap serangkaian 
pertanyaan inilah yang membuat kita mampu 
memahami permasalahan secara sistemik. 
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PRINSIP DAN TIPS MANAJEMEN BERBASIS 
BERPIKIR SISTEM 

a) INVESTIGASI TUJUAN: BERAGAM, BERBEDA, BERUBAH 
b) CARI DAN PAHAMI BATASAN 
c) PAHAMI HUBUNGAN KAUSA YANG MELINGKAR 
d) LENGKAPI CIRI HOLISTIKNYA 
e) MEMANDANG MULTI DIMENSI SECARA DINAMIS KONTEKSTUAL 

PEMECAHAN MASALAH DENGAN BERPIKIR 
SISTEM 

1. Menyamakan Perspektif tentang Masalah 
• Masalah Jangan dipandang sebagai Hal Negatif 
• Masalah adalah Gap antara Keinginan dan 

Kenyataan 
 

2. Menyamakan Persepsi Tentang Analisa 
• membagi suatu permasalahan secara sistematis menjadi berbagai 

bagian-bagian untuk kemudian 
• diamati per bagian lalu 
• dilihat hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya untuk 

mencari keterkaitannya, kemudian diambil kesimpulan. 

 
3. Perbedaan Analisa Vs. Analisa Sistem 
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5 LANGKAH PEMECAHAN MASALAH 
BERBASIS SISTEM 

Basis pemecahan masalah berbasis sistem menggunakan pendekatan PDCA 
yang sudah sangat dikenal dalam manajemen kualitas (Watanabe 2009; 
Hosotani February 2004).  
PDCA merupakan singkatan dari Plan, Do, Check dan Action. 
 
PDCA telah didetailkan menjadi 7 langkah di Jepang (7 Steps of Quality 
Improvement) dan diadopsi di Amerika menjadi 5 Langkah DMAIC dalam Six 
Sigma (Deming 1982; Deming 2013).  
DMAIC merupakan singkatan dari Define, Measure, Analysis, Improve dan 
Control.  
Untuk untuk lima langkah pemecaham masalah akan menggunakan pula 
kerangka PDCA. 
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LANGKAH 1: PAHAMI DAN DEFINISIKAN SISTEM 
MASALAH SECARA SISTEMIK 
 

LANGKAH 2: ANALISA SISTEM SAAT INI 
 

LANGKAH 3: BANGUN KONDISI IDEAL DAN PETAKAN 
GAP DENGAN KONDISI SAAT INI 
 

LANGKAH 4: SUSUN DAN LAKSANAKAN RENCANA 
PERBAIKAN 
 

LANGKAH 5: MONITOR DAN STANDARISASI 
PERBAIKAN 
 


