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BAB V 

 SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN   

  

  Bab V berisi simpulan, implikasi, dan saran. Simpulan, implikasi, dan saran,  

yang ditampilkan dalam Bab V ini, merupakan outputs dan outcomes dari 

penelitian berjudul “Pemimpin sebagai Guru: Strategi B.J. Habibie dalam 

Menumbuhkembangkan Pembelajaran Berkesinambungan di PT. Dirgantara 

Indonesiapada tahun 1976 hingga 1998,” dengan tujuan penelitian: 

1. Secara umum, terdeskripkan konsep pemimpin sebagai guru yang 

didemonstrasikan oleh B.J. Habibie saat memimpin pembangunan IPTN dan 

secara khusus terdeskripsikan visi, misi, dan tujuan pembelajaran di IPTN; 

2. Secara umum, terdeskripsikan cara B.J. Habibie memandang permasalahan-

permasalahan industri dirgantara Indonesia yang berasal dari lingkungan 

iternal dan eksternal Indonesia, dan secara khusus terdeskripsikan 

pandangan B.J. Habibie tentang dirinya sebagai pemimpin, IPTN, sumber 

daya manusia Indonesia yang ratusan juta jumlahnya yang terus meningkat 

setiap tahunnya, realita geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, 

dan tendensi industri-industri pesawat terbang besar di dunia untuk 

memproduksi pesawat terbang berukuran besar; dan 

3. Secara umum terdeskripsikan cara B.J. Habibie mempraktikan konsep 

pemimpin sebagai guru di IPTN dan secara khusus terdeskripsikan 

rancangan strategi pembelajaran berkesinambungan B.J. Habibie di IPTN,  

implementasi strategi tersebut melalui taktik dan aksi  

menumbuhkembangkan usaha-usaha pembelajaran berkesinambungan di 

IPTN, dan kajian hasil aksi penumbuhkembangan usaha-usaha pembelajaran  

berkesinambungan bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan pembelajaran di 

IPTN pada tahun 1976 hingga 1998.  

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, sebagaimana  

ditampilkan pada Bab IV, disimpulkan bahwa konsep pemimpin sebagai guru 

yang didemonstrasikan B.J. Habibie di IPTN merupakan konsep 
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menumbuhkembangkan pembelajaran berkesinambungan, yang ditunjukkan oleh 

visi pembangunan IPTN yang mau menjadi “a world-recognized aerospace 

industry and the leader in small and medium airplanes” sebagai representasi cita-

cita bangsa Indonesia yang mau sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah 

maju dan unggul di pentas internasional, misi IPTN yang mau melayani sendiri 

kebutuhan pesawat terbang yang diperlukan Indonesia dan juga negara lainnya 

khususnya pesawat terbang ukuran kecil dan sedang, dan tujuan pembangunan 

IPTN sebagai wahana untuk memproses sumber daya manusia Indonesia agar bisa 

memperoleh nilai tambah—nilai tambah materi dan nilai tambah pribadi. Visi, 

misi, dan tujuan pembangunan IPTN merupakan visi, misi, dan tujuan 

pembelajaran di IPTN. Visi, misi, dan tujuan IPTN inilah yang 

menumbuhkembangkan usaha-usaha pembelajaran berkesinambungan sebagai 

tanggungjawab untuk mewujudkannya. 

 Permasalahan-permasalahan industri dirgantara Indonesia yang berasal dari 

lingkungan internal dan eksternal Indonesia, seperti permasalahan industri 

dirgantara Indonesia sebelum IPTN didirikan pada tahun 1976, permasalahan 

realita geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan ratusan juta 

jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, dan permasalahan 

tendensi industri-industri pesawat terbang besar di dunia untuk memproduksi 

pesawat terbang berukuran besar, merupakan faktor-faktor yang mendasari konsep 

pemimpin sebagai guru B.J. Habibie di IPTN. Faktor-faktor lingkungan industri 

dirgantara Indonesia yang menantang untuk dipecahkan, yang mendasari konsep 

pemimpin sebagai guru tersebut, dipandang oleh B.J. Habibie sebagai peluang 

untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk mampu berperan 

memecahkan permasalahan industri dirgantara Indonesia sekaligus untuk 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan IPTN. Cara pandang B.J. 

Habibie inilah yang menumbuhkembangkan usaha-usaha pembelajaran 

berkesinambungan sebagai tanggungjawab untuk mewujudkannya. 

 Konsep pemimpin sebagai guru dipraktikan oleh B.J. Habibie dengan cara 

merancang grand strategy IPTN dengan sangat rinci (great detail), 

mengimplementasikan strategi tersebut melalui taktik dan aksi 
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menumbuhkembangkan usaha-usaha pembelajaran berkesinambungan secara 

konsisten, dan mengkaji hasilnya secara periodik. Grand strategy IPTN yang 

dirancang oleh B.J. Habibie khusus untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan industri dirgantara Indonesia sekaligus untuk mewujudkan visi, 

misi, dan tujuan pembangunan IPTN adalah ”Berawal di Akhir dan Berakhir di 

Awal.” Strategi ”Berawal di Akhir dan Berakhir di Awal” dengan pendekatan 

“Progressive Manufacturing Plan (PMP)” merupakan strategi pembelajaran 

berkesinambungan B.J. Habibie di IPTN. Strategi ”Berawal di Akhir dan Berakhir 

di Awal,” yang berisi rencana strategis empat (4) tahapan alih teknologi, 

difungsikan oleh B.J. Habibie sebagai kurikulum yang menginspirasi dan 

menginstruksikan pembelajaran dipercepat dalam pembelajaran tindakan. 

Kurikulum yang terdapat pada strategi “Berawal di Akhir dan Berakhir di Awal,” 

berisi pembelajaran terpadu (integrated learnings), yang terdiri dari “adaptive, 

generative, and anticipatory learning,” mempermudah manajemen dan karyawan 

untuk belajar secara berkesinambungan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi secanggih apapun dalam waktu relatif singkat, yang dimulai dari tingkat 

“basic, intermediate, and advance.”  

 Strategi “Berawal di Akhir dan Berakhir di Awal” diimplementasikan oleh 

B.J. Habibie melalui taktik dan aksi menumbuhkembangkan usaha-usaha 

pembelajaran berkesinambungan, yang dilakukan dengan cara menjabarkan 

strategi IPTN tersebut menjadi program. Program-program IPTN yang dijabarkan 

dari strategi “Berawal di Akhir dan Berakhir di Awal,” dilaksanakan secara 

konsisten melalui serangkaian aksi merekrut atau menarik sumber daya manusia 

berbakat untuk dijadikan sebagai karyawan dan manajemen, melatih/mendidik 

mereka menjadi sumber daya manusia terlatih/terdidik yang potensial atau 

berdaya guna atau berenergi, dan menggerakkan mereka melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan yang terdapat pada program. Program-program IPTN, yang dijabarkan 

dari strategi “Berawal di Akhir dan Berakhir di Awal.” dijadikan dasar atau 

pedoman (guidance) oleh B.J. Habibie dan anggota tim manajemennya dalam 

melaksanakan serangkaian aksi atau tindakan nyata tersebut secara konsisten, 

termasuk dalam mengembangkan atau menarik sumber daya lainnya yang 
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diperlukan untuk merekrut atau menarik sumber daya manusia berbakat untuk 

dijadikan sebagai karyawan dan manajemen, melatih/mendidik mereka menjadi 

sumber daya manusia terlatih/terdidik yang potensial atau berdaya guna atau 

berenergi, dan menggerakkan mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang 

terdapat pada program.  

 Hasil pembelajaran berkesinambungan yang ditumbuhkembangkan B.J. 

Habibie di IPTN adalah luar biasa atau excellent, yang ditunjukkan oleh kapasitas 

sumber daya manusia dalam menciptakan pesawat terbang di IPTN yang terus 

berkembang pada tahun 1976 hingga 1998. Mulai dengan belajar memproduksi 

pesawat NC-212 berdasarkan lisensi CASA Spanyol, kemudian menciptakan 

pesawat CN-235 berdasarkan kerjasama rancang bangun dan produksi dengan 

CASA Spanyol, dan akhirnya mampu menciptakan N-250, pesawat terbang paling 

canggih di dunia pada kelasnya secara mandiri, yang dilanjutkan dengan 

merancang bangun pesawat jet N-2130 secara mandiri. Pesawat terbang produksi 

IPTN digunakan pelanggan dalam dan luar negeri. Kapasitas sumber daya 

manusia dalam menciptakan pesawat terbang di IPTN yang terus berkembang 

membuat visi pembangunan IPTN yang mau menjadi “a world-recognized 

aerospace industry and the leader in small and medium airplanes” sebagai 

representasi cita-cita bangsa Indonesia yang mau sejajar dengan bangsa-bangsa 

lain yang sudah maju di dunia dan unggul di pentas internasional, diwujudkan 

sesuai yang targetkan. Misi dan tujuan pembangunan IPTN juga diwujudkan 

sesuai yang ditargetkan.  

5.2 Implikasi 

 Implikasi dari simpulan penelitian berjudul “Pemimpin sebagai Guru: 

Strategi B.J. Habibie dalam Menumbuhkembangkan Pembelajaran 

Berkesinambungan di PT. Dirgantara Indonesia pada tahun 1976 hingga 1998,” 

adalah bahwa membangun perusahaan berarti membangun orang atau 

mengembangkan sumber daya manusia. Membangun manusia berarti membangun 

organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar hanya dibangun oleh pemimpin 

yang melaksanakan fungsi pemimpin sebagai guru.  
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 Pemimpin perusahaan yang mau melaksanakan fungsi sebagai guru haruslah 

memiliki konsep yang jelas menumbuhkembangkan pembelajaran 

berkesinambungan. Pemimpin perusahaan yang mau melaksanakan fungsi guru 

haruslah memandang permasalahan-permasalahan yang dihadapi perusahaannya 

baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan haruslah 

dipandang sebagai peluang untuk mengembangkan sumber daya manusia hingga 

mampu berperan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

perusahaan tersebut sekaligus untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan 

perusahaan.  

 Pemimpin perusahaan yang mau mengimplementasikan konsep 

menumbuhkembangkan pembelajaran berkesinambungan haruslah mampu 

meracang strategi pembelajaran dengan sangat rinci (great detail), 

mengimplementasikan strategi tersebut secara konsisten melalui taktik dan aksi 

menumbuhkembangkan usaha-usaha pembelajaran berkesinambungan  agar hasil 

pembelajaran yang ditumbuhkembangkan memberi hasil yang luar biasa atau 

excellent.   

5.3 Saran 

 Berdasarkan simpulan dan implikasi dari penelitian “Pemimpin sebagai 

Guru: Strategi B.J. Habibie dalam Menumbuhkembangkan Pembelajaran 

Berkesinambungan di PT. Dirgantara Indonesia pada tahun 1976 hingga 1996,” 

direkomendasikan sebuah difinisi pemimpin sebagai guru. Peter M. Senge 

mendifinisikan “Leader as teacher is about fostering learning, for every one.” 

Difinisi pemimpin sebagai guru di industri manufaktur yang disarankan adalah 

bahwa Pemimpin sebagai Guru di Industri Manufaktur adalah tentang 

menumbuhkembangkan usaha-usaha pembelajaran berkesinambungan sebagai 

tanggung jawab untuk mewujudkan target-target nyata (Leader as teacher at a 

manufacturing company is one who fosters “continual learning efforts as 

responsibility for achieving concrete targets-clear fact).” Target nyata pemimpin 

sebagai guru adalah manusia dan produk unggul (excellent people and products). 

 Selain merekomendasikan difinisi pemimpin sebagai guru di industri 

manufaktur, model hipotetik pemimpin sebagai guru yang diberi nama “C-DIA 
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VMOESTAR” juga direkomendasikan untuk diuji coba. Model hipotetik 

pemimpin sebagai guru: “C-DIA VMOESTAR” yang disarankan diperlihatkan 

pada Gambar 5.1   

 

 

 

 

Gambar 5.1: C-DIA VMOESTAR: Model Hipotetik Pemimpin sebagai Guru di 

Industri Manufaktur  

 Kepada peneliti berikutnya yang tertarik untuk melakukan studi tentang 

konsep dan praktik pemimpin sebagai guru di PT. Dirgantara Indonesia 

disarankan untuk meneliti masalah tersebut setelah tahun 1996, guna memahami 

secara mendalam pembelajaran yang bagaimana yang ditumbuhkembangkan 

pemimpin PTDI untuk mempertahankan perusahaan tersebut tetap ada di tengah 

krisis yang melanda Indonesia pada 1997 hingga 2002? dan pembelajaran yang 

bagaimana yang ditumbuhkembangkan pemimpin PTDI untuk mengembangkan 

perusahaan tersebut di era reformasi pada tahun 2003-2014.   
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 Kepada peneliti berikutnya yang tertarik untuk memanfaatkan “C-DIA 

VMOSTAR: Model Hipotetik Pemimpin sebagai Guru,” disarankan untuk 

melakukan penelitian di perusahaan atau organisasi selain PT. Dirgantara 

Indonesia, agar model ini dapat digeneralisasi. Peneliti akan melakukan penelitian 

berikutnya untuk menguji Model Hipotetik Pemimpin sebagai Guru: “C-DIA 

VMOESTAR” ini. Model hipotetik pemimpin sebagai guru yang 

direkomendasikan untuk diuji di tempat lain adalah seperti diperlihatkan pada 

Gambar 5.1 

 Kepada pemimpin perusahaan yang tertarik untuk memahami konsep dan 

praktik pemimpin sebagai guru, disarankan untuk membaca laporan disertasi ini 

dan disarankan juga untuk mencoba menerapkan “C-DIA VMOSTAR: Model 

Hipotetik Pemimpin sebagai Guru” dalammenumbuhkembangkan usaha-usaha 

pembelajaran berkesinambungan di perusahaan yang mereka pimpin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


