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10,000 Hour Rule

• Bill Joy

Mengatakan dalam suatu wawancara bahwa saat dia kuliah di 
University of Michigan Ann Arbor antara 1971 – 1975 dia 
menggunakan waktunya hampir 8 jam setiap malam untuk 
memanfaatkan bug time sharing di lab komputer. 

• The Beatles

John Lennon mengatakan mereka memiliki Hamburg era 
dimana mereka main 1200 gigs di club bahkan selama 8 jam 
per gigs

• How about Steve Jobs, Bill Gates, Eric Schmidt?
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…... 10,000 Hour Rule

• Bill Joy

Adalah legenda hidup di dunia IT. Dia adalah pembuat vi, BSD 
Unix, programmer TCP/IP dan salah satu pendiri Sun 
Microsystem. Jika kita mengakses internet maka setidaknya 
kita menggunakan hasil karya dia.... TCP/IP
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Ethnic Theory of Plane Crashes

• Korean Air Line adalah salah satu maskapai penerbangan di dunia 
yang sering sekali kecelakaan atau mengalami musibah 

• 1 September 1983 – Korean Air Line Flight 007 (Boeing 747-230B) 
departed from New York City for Seoul via Anchorage. Pilot salah 
jalur di sekitar semenanjung Kamchatka masuk wilayah udara 
USSR, ketika itu USA sedang memata-matai USSR dengan Boeing 
RC-135. USSR salah mendeteksi dan menembak jatuh Flight 007

• 6 August 1997 – Korean Air Flight 801 (Boeing 747-3B5) from 
Seoul to Agana, Guam. Pilot berpengalaman Park Yong-Chul dg 
9000 jam terbang salah melakukan approaching saat hujan deras 
dan pesawat menabrak Nimitz Hill 6 km sebelum landasan. Pilot 
memaksa menggunakan ILS, padahal glideslope di landasan 
sedang rusak. Ada false frekuensi yang ditangkap oleh ILS di 
cockpit, Co-pilot yg mengetahui sungkan menegur Pilot
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….........Ethnic Theory of Plane Crashes

• Geert Hofstede, seorang psikolog pada HRD di IBM 
menyatakan apa yg sekarang dinamakan “Dimensi Hofstede”. 
Dia membandingkan budaya, kebiasaan, dll yang berguna 
dalam crosscultural psikologi 

• Individualism-Collectivism, USA vs Guatemala

• Uncertainty Avoidance: bangsa yg sangat strict terhadap 
prosedur dan peraturan: Yunani, Portugal, Guatemala, Uruguay, 
Belgia.. Bangsa yg sangat toleran terhadap ambiguitas: Hong 
Kong, Swedia, Denmark, Jamaika, Singapore

• Power Distance Index: seberapa besar suatu bangsa 
menghargai dan menghormati otoritas. Low PDI: Swedia, 
Belanda, Jerman. High PDI: Perancis, Belgia.
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….........Ethnic Theory of Plane Crashes

• Robert Helmreich dan Ashleigh Merritt melakukan penelitan 
terhadap PDI pilot dan menemukan bahwa pilot dg PDI yang 
tinggi adalah dari negara: Brazil, Korea Selatan, Maroko, 
Mexico, Filipina. Sedangkan yg PDI nya rendah adalah: 
USA,Irlandia, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru 
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Roseto Mystery

• Roseto adalah nama suatu daerah di Italia. Penduduknya 
bermigrasi ke USA  pada akhir abad 19. Mereka menempati 
suatu daerah di Pennsylvania yang juga dinamakan Roseto

• Di Roseto tidak ditemukan orang dibawah usia 55 th yang sakit 
jantung

• Untuk usia di atas 65 th, prosentasi orang berpenyakit jantung 
di Roseto hanya ½ dari rata-rata USA

• Penduduk Roseto ternyata mempunyai diet yang “tidak sehat”. 
41% sumber kalori mereka berasal dari lemak

• Mereka perokok dan kebanyakan mengalami obesitas
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….....Roseto Mystery

• Ternyata rahasia panjang umur dari penduduk Roseta adalah 
mereka saling berkunjung/silaturahmi, mereka tukar menukar 
masakan, mereka menghormati orang yang lebih tua.

• Mereka adalah orang yang tidak memamerkan keberhasilan 
mereka tetapi membantu sejawatnya yang kurang berhasil 
untuk keluar dari kegagalan

• Penduduk Roseto hanya 2000-an jiwa tetapi mereka memiliki 
22 komunitas/organisasi sosial
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Linux Life Cycle
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openSUSE

• Saat ini openSUSE memiliki salah satu prinsip communication 
across the border

• SUSE Studio dan openbuildservice adalah engine untuk 
melakukan proses build, compile bahkan pembuatan distro 
untuk linux dengan basis Fedora, Centos, Debian bahkan 
Ubuntu; bukan hanya openSUSE

• SUSE juga mempekerjakan programmer yang berkontribusi di 
upstream seperti Greg Kroah-Hartmann, Takashi Iwai, Andreas 
Jaeger dll
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Lesson Learn

• Ingin menjadi orang yang ahli maka hitunglah kapan anda bisa 
mencapai 10,000 jam. Itu adalah waktu yg dibutuhkan agar anda bisa 
menjadi ahli seperti the Beatles, Bill Joy, Greg Kroah-Hartmann, 
Andrew Morton dll

• Linux dikembangkan dengan kerja kolektif tidak individualis (ingat 
Hofstede dimension, Roseto Mystery)

• Linux sangat taat asas. Andrew Morton misalnya sebagai kernel signer 
yang dibayar oleh Google, ikut mencoret kernel Android dari Kernel 
Tree di Linux Foundation karena sudah tidak sesuai dengan asas 
pengembangan kernel oleh Linux Foundation (uncertainty avoidance)

• Bagaimana dengan Power Distance? :-)

• Dan …... Linux dikembangkan oleh komunitas yang saling 
berkomunikasi dengan intens, wanna be a healty longer life? :-)
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Sumber

• Sebagian besar dongeng diambil dari 

"Outliers: The Story of Success” Gladwell, Malcolm; ISBN  
978-0-316-01792-3; Little, Brown and Company 2008

• http://www.youtube.com/watch?v=L2SED6sewRw 

• http://www.opensuse.org

http://www.youtube.com/watch?v=L2SED6sewRw
http://www.opensuse.org/


Terima kasihTerima kasih
@medwinz@medwinz
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Join us on:
www.opensuse.org

http://www.opensuse.org/


  

Your Linux Your Linux 
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