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Kata Pengantar

As s a I n n u r' al a ikr tn w n r r ol nn t til ahi tonb a r oka a t ul t,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberi

semangat dan ketekunan kepada kami, sehingga kami dapat menye-

Iesaikan buku "Manajemen Birokrasi dan Kebiiakan: Penelusuran'

Konsep, dan Teori". Bukrr ini merupakan hasil karya kolaborasi antara

Dosen dan Mahasiswa Magister llmu Pen.rerintahan - Universitas Mu-

hammadiyah Yogyakarta (MIP-UMY) Kajian konsep dan teori tentang

manajemen birokrasi dan kebijakan menjadi fokus yang dipilih oleh

para penulis, mengingat Peran penting MIP-UMY daiam pengembangan

teori dan Praktek-praktek pemerintahan'

Secara umum, konsep dan teori tentang manajemen birokrasi dan

kebijakan mengalami dinamika dan penyesuaian dalam tataran Praktek

birokrasi dan politik Paradigma dari gotterntent menjadi gouernance

menuntut penyesuaian dari tataran birokrasi sebagai aktor tunggal

menrrju birokrasi yang memberi ru ang pada xutltiple stakehalders dalam

berbagai kePutusan-kePutusan birokrasi/pemerintahan'

Buku ini sangat relevan bagi para mahasiswa dalam rumpun ilmu

sosial dan politik khususnya bagi yang memperdalam Ilmu Pemerin-

tahan, Administrasi Publik, Ilmu Politik, Sosiologi dan Pembangunan

Sosial. Bagi masyarakat umum, buku ini dapat membantu memahami

konsep dan teori tentang manajemen birokrasi dan kebijakan untuk

menganalisis tata kelola pemerintahan dan implikasi kebiiakan peme-

rintahan bagi rnasyarakat secara luas'

Editol, Dyoh Mutiorir & tuil Zoinudin



Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulisvang telah memberikan sum
pemcrinrahan. rc.,,. u",,n,,rlil:l::li:::1,::1i1::I ?i:"1;of covernment-UMy yang terah banyak memfasiritasi kanri darammenyelesaikan bukLr ini. Kami luga mohon maaf apaL,iJa banr.,rk ke,krrrangan dalam p.nulr,an buku rr i.
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Organisasi Publik dan
Perkuatan Kelembagaan

Dr. Dyah Mutiarin, M.Si

SIBA0AI salah satu bentuk organisasi publik yang memiliki legitimasi

untuk melakukan berbagai urusan publik, birokrasi publik dituntut

untuk melakukan manajemen sektor publik dengan baik. Namun, hal

ini bukan hal yang mudah. Kritikan yang ditujukan pada manajemen

sektor publik yang dilakukan oleh birokrasi publik, seumur dengan

keberadaan birokrasi publik itu sendiri. Mulai dari keluhan klien atas

rendahnya kualitas layanan, kelambanan prosedur, inefisiensi, gejala

red tape, kegagalan pelaksanaan program, dan sebagainya. Fenomena

yang terjadi ini sangat ironis dengan aPa yang seharusnya dilakukan

dan dicapai oleh birokrasi publik.

Sementara itu kapasitas yang dimiliki oleh birokrasi publik dalam

melakukan manajemen sektor publik sangat terbatas, muiai dati re'

sources, tehnologi, struktur mauPun budaya. Dalam birokrasi teriadi .,

pergeseran fundamental dan praktek manajemen birokrasi publik.

Dewasa ini perubahan birokrasi ditandai oleh pesatnya gerakan

pembaharuan dan perubahan global oleh suatu negara terhadaP negara

lain. Hal ini disebut oleh Miftah Thoha (1998;1) sebagai perubahan

global yang akan menjadi way of life. Birokrasi publik bukannya suatu

bentuk organisasi yang tidak akan terpengaruh oleh sasaran perubahan

yang terjadi dan dari segala intervensi pengaruh. Penguatan kelem-
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bagaan dapat dipandang sebagai salah satu upaya organisasi publik
untuk meningkatkan kinerja birokrasi.

A. Organisasl Publik

Organisasi publik menurut Denhart (1984;12) dapat elikategorikan
sebagai organisasi yang:

1. Vierued as a part of the goaernmental process.

2. Viezued as much tlrc same as ltriaat organizntions.

3. ....is a profesional fieltl ... ...tlmt drnrus on unrittrts theoritical perspectioe

to produce practical impnct.

Dengan demikian apa yar-rg disebut sebagai organisasi publik meru-

pakan bagian dari proses pemerintahan, memiiiki beberapa kesamaan

dengan organisasi privat, melaksanakan tugasnya dengan profesional.
Lebih jauh Easton (1965 ;50) mengemukakan " public orgnnization are

said to to affect the deuelopment and iruplementation of public policy in aari-

ous Tnays and consequently to ffict the authoitntiae allocation of aalues in

society. dari pendapat ini terlihat bahwa organisasi pubiik diharapkan
mampu untuk melancarkan pembangunan dan melaksanakan kebijakan

publik dalam berbagai cara serta memiiiki kewenangan untuk meng-

alokasikan nilai-nilai organisasi publik kepada masyarakat. Nilai-nilai
dalam organisasi publik seperti equity, equality, justice, resposibility, dan
sebagainya. Dalam melaksanakan nilai-nilai tersebut kemampuan matla-

jemen yang dilakukan oleh organisasi publik men;'adi crusial.

Sering kali ada organisasi yang tidak sensitif terhadap adanya

perubahan, sehingga tetap terus berpegang pada prinsip-prinsip lama,

sebagai akibatnya besar kemungkinan organisasi tersebut akan rneng-

alami kemunduran atau terancam eksistensinya. Menurut Martel (1986),

sering kali organisasi yang tidak memperhatikan perubahan berasumsi '

sebagai berikut: 
r

1. Bilakondisiorganisasisekarangdalamkondisimajudanberkembang,

maka organisasi tidak perlu melakukan perubahan apapun.
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2. Bahwa problema saat ini yang dihadapi organisasi dapat diselesai-

kan dengan cara/metode peneyelesaian masalah masa lalu.

3. Bahwa perubahan hanya akan menimbulkan masalah.

Birokrasi publik sebagai sttatu sistem yang sedang menghadapi

persaingan global, maka birokrasi diharapkan secara dramatis dan

radikal harus mau melakukan reformasi dengan memperhatikan ada-

nya penghematan skuktur biaya, meningkatkan kualitas pelayanan publik,

dan meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur melalui inisiatif re-

engineering, d.ownsizing, streanilining, dan rightszing, sehingga dicapai sistem

birokrasi publik yang mampu bersaing.

Beberapa konsep secara general untuk meningkatkan kualitas

layanan publik dari birokrasi yang ideal yang pernah diaiukan para

teoritisi seperti birokrasi Weber pada akhir abad 19. Kemudian muncul

New Public Managemenf dari Ewan Ferlie dkk, dengan model sebagai

berikut:

1. The Efficiency Drioe, model ini menekankan pada nilai- efisiensi

sebagai tujuan utama.

2. Dozun Sizing and Decentralisation, model ini menggeser penekanan

nilai efiseiensi dalam organisasi pada sentuhan inovasi dengan

humanisme, manai'emen hirarkhis ke manajemen kontrak, gaya

kepemimpinan dilakukan dengan management by influence.

3. In Search of Excellrnce. Model ini lebih menekankan pada pentingnya

kultur organisasi dan perubahan yang terus menerus sekitar kultur

organisasi.

4. Public Seroice Orientation. Model ini mengutamakan kualitas pela-

yanan. Pelayanan yang berkualitas diasumsikan hanya dapat

dilakukan dengan mengenali visi dan misi birokrasi. (Samodra

Wibowo & Yuyun Purbokusumo, JKAR 1998)

Konsep yang selanjutnya adalah dari Osborne dan Gaebler yang

dikenal dengan Reina enting Goa ernm en t denlan intisari seba ga i berikut:

1. Pemerintah yang katalik yang lebih berfungsi sebagai fasilitator,
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bukan lagi sebagai pelaksana tunggal.

Z. pemerintah yang sinergetik yang mampu melihat kelemahan sen-

diri dan kebaikan pihak lain dan kemudian mengupayakan per-

baikan yang Iebih komprehensif dan produktif.

3. Pemerintah dari suatu masyarakat yang bertujuan untuk member-

dayakan masyarakat bukan untuk mengatur saja.

4. Pemerintah yang kompetitif yang mampu meningkatkan semangat

kompetitif dalam pelayanan publik.

5. Pemerintah yang lebih didorong oleh misi yang jelas, bukan se-

kedar birokrasi yang mendasarkan petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis.

6. Pemerintah yang berorientasi pada pengarulr ketimbang meng-

utamakan kekuasaan saja.

7. Pemerintah yang mendorong timbulnya kewirausahaan, ketim-

bang hanya menekankan rutinitas.

8. Pemerintah yang mengutamakan adanya demokrasi dan desen-

tralisasi ketimbang yang menekankan perenan hierarkhi.

9. Pemerintah yang lebih banyak menekankan betapa pentingnya

adhocracy, yaitu bekerja dalam tim ketimbang kerja yang menekan-

kan peran sektoral.

10. Pemerintah yang lebih fleksibel dan mengurangi kekakuan aturan

yang mengikat daripada menekankan hierarkhi mekanistis yang

tradisional. (Miftah Thoha, 7995).

Konsep yang lain adalah Banishing Bureaucracy Osborne dan

Plastrik (David Osborne dan Peter Plastrik, 7997), yaitu bahwa untuk

memberikan layanan birokrasi yang berorientasi pada kualitas harus

menerapkan lima strategi untuk mengubah DNA (sifat dasar secara

genetik) dari Pemerintah dikenal dengan The Fioe C's: Changing Gozt-

ernment DNA sebagai berikut:
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The Five C's

Lever Stratef,i Approacha

Purpose Core Strategy

Clarity of Purpose

Clarity of Role

Clority of Direction

lncentives Consequences Strategy

Managed Competition

Enterprise Monagement

P erf ormonce Mor, t ge me nt

Accountobility Customer Strategy

Customer Choice

Competitive Choice

Customer Quality Assura nce

Power Control Strategy

Organizational
Empowerment

Employee Empowerment

Community Empowerment

Culture Culture Strotegy

BreakingHabits
TouchingHearts

WinningMinds

Dengan demikian untuk menghadaPi era realitas lingkunganbaru,

manajemen semua tataran birokrasi Publik perlu melakukan rethink-

iirg tentang pendekatan organisasional maupun operasional yang akan

mereka lakukan. Birokrasi publik perlu melakukan rethinking the way

of life ini, untuk mewujudkan diri sebagai organisasi birokrasi yang

berkualitas , tanggap terhadap perubahan, mamPu beradaptasi dengan

lingkungan dan punya komitmen sebagai pelayan publik -

Konsep Nezu Public Managemenf ini dapat terlaksana dengan baik

apabila diterapkan bersamaan dengan capacity building, sehingga

menghasilkan suatu organisasi yang handal, profesional dan kompe-

titif. Disisi lain, studi yang dilakukan oleh Fadel Muhammad (2008)

tentang pengembangar. goaernance di sektor publik yang dilakukan di

Pemda Provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa berdasar pendapat

Donald Kettl (2002) bahwa dalam meningkatkan kapasitas kelem-

bagaan, organisasi perlu mengembangkal sistem dan manusia yang

mampu untuk mengintegrasikan kolaborasi baru (new collaboratiaes),

dengan membangun sistem horizontal, untuk mengurangi dominasi

tditor,DyohMuliorin&ArifZoinudin l t,



sistem tradisional yang vertikal, sistem fungsional dan terspesialisasi

yang terus-menerus mendominasi birokrasi. Fadel juga meminjam
konsep pengembangan kapasitas kelembagaan ini berc'lasar pendapat

Bardach (2001) yang menunjukkan tentang pc,ntingnya mengembang-

kan nrano;qerial crnftsmeit untuk membangun cttllttborstiztc capncihl, se-

dangkan Miller (1992) da, weber (1998) merrgisyaratkan perlunya
etrterpreneurinl lendar yang mampu membangun dan memelihara trust

kepada masyarakat.

B. Perkuatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan upaya sebuah organisasi
untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem maupun individual
dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseiuruhan. Muyungi
(2008) menyatakan bahwa "capncity-building" is tt,idely defined as ilrc pro-

cess of crenting or enhancing capncities zuithin an instittttion or a cou.ntry to

perform specific tnsks on an on-going basis in order to nttain n giaen deitelop-

mental objectiae.

Menurut Muyungi (2008) bahwa ada 3 aspek terkait perkuatan
kelembagaan yaitu:

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan
pelatihan

2. Penguatan institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode

dalam organisasi

3. Penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesa-

daran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan sistem ling-
kungan.

Sehingga dengan demikian, manusia, sistem dan prosedur menjadi
tumpuan perkuatan kelembagaan yang ada. Upaya pembangunan ka-
pasitas institusi yang memiliki arah pengembangan untuk memperkuat
kapasitas internal organisasi dalam menjalankan hrpoksi mencapai visi

r8o J ,orrr*rn BlRoKRAstoAN (rBUAlfiN



misi dan merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk me-

ningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja peme-

rintahan.

Capacity Building memberi penguatan pada;

1). Mandat dan struktur legal,

2). Struktur kelembagaan,

3). Pendekatan manajerial,

4). Kemampuan organisasional dan teknis,

5). Kemampuan keuangan lokal, dan

6). Aktivitas-aktivitas program.

Pada perspektif yang lain, capacity buildingjuga dapat difokuskan

pada:

1. Pengembangan sumber daya manusia; training, rekruitmen dan

pegawai profesional, manajerial dan teknis,

2. Keorganisasian, yaifu pengaturan struktur, Proses, sumber daya

dan gaya manajemen,

3. Jaringan kerja (netzuork), berupa koordinasi, aktivitas organisasi,

4. fungsi netuork, serta interaksi formal dan informal,

5. Lingkungan organisasi, yaitu aturan (nile) dan undang-undang/

regulasi (l e gisla tio n)

" Capacity building" merupakan serangkaian strategi yang ditujukan

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja

pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi:

(1). Pengembangan sumberdaya manusia;

(2). Penguatan organisasi; dan

(3). Reformasi kelembagaan (lihat Grindle, 1997:7 - 28).

Dimensi peningkatan kemampuan ini juga diungkapkan oleh A.

Fiszbein (7997), peningkatan kemampuan,difokuskan pada:

(1) Kemampuan tenaga kerja (labor);

(2) Kemampuan teknologi yang diwujudkan dalambentuk organisasi
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atau kelembagaan; dan

(3) Kemampuan"capital" yang diwujudkan dalam bentuk dukungan

sumberdaya, sarana, dan prasarana.

UNDP memfokuskan pada tiga dimensi yaitu:

(1) Tenaga kerja (dimensi sumber daya manusia), yaitu kualitas SDM

dan cara SDM dimanfaatkan;

(2) Modal (dimensi fisik) yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan

yang diperlukan, dan gedung; dan

(3) Teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi peren-

canaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi, serta

sistim informasi manajemen.

Sedangkan United Natiotrs memusatkan perhatiannya kepada:

(i). mandat atau struktur legal;

(2). struktur kelembagaan;

(3). pendekatan manajerial;

(4). kemampuan organisasional dan teknis;

(5). kemampuan fiskal lokal; dan

(6). kegiatan-kegiatan program

(lihat Edrabn,1997: 148 - 1.49).

Sementara itu, D.Eade (1998) merumuskan peningkatan kemampu-

an dalam tiga dimensi, yaitu:

(1). individu;
(2). organisasii dan

(3) network.

Dari berbagai konsep tersebut, pengembangan kapasitas kelem-

bagaan dianggap akan lebih efektif bila mampu menggabungkan kedua

konsep tersebut. Berikut adalah kerangka konseptual pengembangan

kapasitas kelembagaan. 
r
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Otganjzatlo

Empowerpeople

lntegrote quality and quality ol
work lile

Create free space lorlearnirg

NEWPUBLIC
MANAGEMENT

PARAD'GM

INSTITUTIONAL

CAPAC'TY

BUILDING

lndividuals

Promoteinquiry

keote continuous

Le o r n i n g o p po rtu n iti es

Gombor l. (erongko l(onsep Penguolon Kelembogoon

Diodopsi dan dikembongk on dui Teom Leoming ttodel

(Woftins, Koren, Morsic, 1993, dolom Morquordt 1996).

Berikut adalah ker angka / r o ad map p erkua tan kelembagaan:

Roadmap P enguatan Kelembagaan

Gombor 2. froodmop ? enguolon l(elembogoon
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4. lnfrastruktur

t Anggaran

6. Budaya

Z. Strategi

8. DesainProgram
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ro.Networki4g
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KesimPulan dari

lembagaan organisasi

berbagai perspektif tersebut penguatan ke-

dapat digambarkan dengan bagan berikut ini'

Gombor 3. Konsep hpocitY Euilding

(Diodoplosi dori Eode, 1998)

C. Proses Pembelataran dalam penguatan Kelembagaah

lJpayauntuk melakukan perkuatan kelembagaan tidak dapat dari

sebuah proses pembelajaran dalam organisasi publik untuk melakukan

transformasi birokrasi.

Bass dan Vaughn (dalam Szilagyi, ]r' dan Wallace, Jr': 1980)'

mendefinis lkanlearning sebagai: " Learning is relatiaely permanent chnnge

in behnaior zohich occurs as a result of experience". Dalam hal ini pembelajar-

an lebih ditekankan pada hasil, yaitu perubahan permanen yang di-

hasilkan.

Hilgard dan Bower (dalam Szilagyt,lr.dan Wallace,Jr': L980), menya-

takan proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

" Learning is the process by which an activity originates or is changed through

reacting to an encouraged situation, provided thatthe characteristics of

the change in activity cannotbe explained on the basis of native response

tendencies , moturation or temporory states of the organism".
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Berdasarkan pendapat Hilgard dan Bower tersebut di atas lebih
luas dari sekedar transfer dari aspek kognitif ke aspek afektif , mmun
dengan mempertimbangkan situasi, karakteristik serta kedewasaan

dari individunya.

Selanjutnya Marquardt (1996) menyebutkan bahwa learning sys-

fern adalah:

" on organizotion which tea rns powerfully and collectively and is continuolly
transforming itself to better collect, manage, and use knowledge for corpo-
rate success, lt empowers people within and outside the company to learn as

they work Technology is utilized to optimize both learning and productivity".

Pembelajaran atau I e ar n in g menurut Marquardt dan Reynolds (799 4)

didefinisikan sebagai "as a 1)rocess by zuhich indiaidual gain netu knowletige

and insights to clange their behaaior and actions". Menurut Marquardt &
Reynolds pembelajaran adalah suatu proses ketika individu memper-

oleh pengetahuan dan pengalaman baru untuk mengubah sikap dan

tindakan. Marquardt & Reynolds menekankanpada bagaimana proses

kansfer dari aspek kognitif kepada aspek afektif.

Bagan learning organization digambarkan sebagai berikut:

Gomhr 4. Syslen leorning wgonizotion nodel(Morquordt, I996)
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Dari pendapat tersc'but mcnunrt llitgard dan Bowcr (dalam

Szilagyi, |r. dan Wallace ,Jr.: 1980), terkandung beberapa pertanyaan

tentang proses pembelajaran yaitu:

1. Apa batasan-batasar. i;rri proses pc.mbelaiaran. Hal ini mcnyangkut

pertanyaan tentang kapasitas yang berhubungan dengan kemam-

puan individu untuk men rpelajari lrekerjaan-peke4aan ya ng sp'resifik.

2. Apa saja yang mendukung tingkat praktek clalam proses pem-

belajaran. Hal ini menyangkut tingkat partisipasi individu dalam

proses pembelajaran.

3. Seberapa penting dorongan, insentif , penghargaan dan sanksi

dalam proses pernbelajaran. Hal ini menyangkut derajat penting-

nya motivasi untuk belajar dan ambil bagian clalam proses pembe-

lajaran.

4. Seberapa penting pemahaman dan wawasan dalam proses pembe-

lajaran.

5. Apakah proses pembelajaran suatu perilaku membantu untuk mem-

pelajari perilaku yang lain.

Dengan demikian proses belajar sebuah organisasi berhubungan

dengan sikap, dorongan, partisipasi, pemahaman, wawasan dari orang-

orang yang bekerja dalam suatu organisasi dalam lingkungan yang

sering berubah-ubah. Efektivitas proses pembelajaran dalam organisasi

ini akan meningkatkan kemampuan untuk bertir-rdak atau bekerja or-

ang-orang di dalam organisasi. Namun demikian, proses pembelajaran

dalam organisasi ini tidak terbatas pada proses pembelajaran yang

dilakukan oleh individu saja. Ivleskipun proses pembelajaran yang di-

lakukan oleh individu merupakan sesuatu yang penting, karena indi-

vidu merupakan komponen dari proses pembelajaran dalam organisasi

itu sendiri.

Senge (1990) mengatakan bahwa "organization learns only through

indioiduals who learns.lndiaidual learning does not gtLarantee organizational

learning, but zuitlnut it no organizational learnfug lccurs". Organizational
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learning menurut Senge adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri
atau melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan,

dengan secara tertrs-menerus mengadopsi berbagai berbagai penge-

tahuan dan ketrampilan teknologis dan manajerial baru di seluruh jajaran

organisasi.

Proses pembelajaran organisasi dapat dijelaskan sebagai berbagi

wawasan dan pengetahuan dari anggota organisasi kepada organisasi

dan hal ini juga tergantung pada mekanisme organisasi seperti strategi

yang digunakan, kebijakan, dan pemanfaatan untuk berkreasi, men-

dapatkan dan mentransfer pengetahuan.

Hani Handoko menyatakan bahwa nilai inti dari organizationnl

learning adalah peningkatan kapabilitas strategik jangka panjang

organisasi.Kapasitas organisasi untuk belajar yang perlu dikembangkan

harus jauh lebih besar dibandingkan kapasitas belajar kolektif semua

manajemen dan anggota organisasi. Sasarannya adalah untuk men-

dorong kreasi pengetahuan, bukan sekedar akumulasi pengetahuan.

Pengembangan suatu kapabilitas pembelajaran organisasional dan pen-

ciptaan pengetahuan baru berarti memfokuskan pada kualitas interaksi

diantara para pimpinan dan anggota organisasi.

Lwrning organization merupakan tempat di mana orang secara terus-

menerus meningkatkan kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang

benar-benar mereka inginkan di mana pola pemikiran baru dan eks-

pansif berkembang subur, di mana aspirasi kolektif ditetapkan secara

bebas, dan dimana orang secara terus-menerus belajar bagaimana untuk

belajar bersama. Ini merupakan suatu tugas manajerial yang kompleks.

Tidak hanya terbatas pada perubahan struktur atau budaya perse, tetapi

lebih merupakan upaya untuk mengubah mindset. Manajemen dituntut

untuk selalu melakukan refleksi dan berani menilai kelemahan dan

kemudian memperbaiki kegiatan melalui pengetahuan dan pemahaman

lebih baik. 
I
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Visi Organisasl

Visi adalah suatu statemen yang berisikan aralran yang jelas tentang

apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi cli masa yang akan datang.

David Osborn (1997), menyebutkan bahwa "tt,sion is tlrc link ltctluacn

tlrenrtn untl nctiotr" . Visiadalah hubungan antara mimpi dengan tindakan.

Burt Nantrs (1992), menyatakan bahwa "a uisiort rs n realistic, credible,

attractiuc future for your organizntiort" .

Visi merupakan impian masa depan yang realistis untuk dicapai,

dapat dipercaya, dan menarik bagi organisasi. Sehingga dengan demi-

kian, visi dalam proses seluruh kehidupan organisasi memiliki peran

penting bagi anggota organisasi dalam mencapai tujuan bagi organisasi

tersebut.

Agus Dwiyanto, dkk (1999), mengutip dari Nanus menyatakan bahwa

dengan mengetahui visi organisasi orang akan memahami jenis organi-

sasi apa, dan mau dibawa ke mana organisasi tersebut di masa yang

akan datang. Pilihan visi yang tepat akan mampu menjawab pertanyaan

sebagai berikut:

a. Sejauh mana suatu visi berorientasi ke masa yang akan datang.

b. Sejauh mana visi yang utopis mampu mengarahkan organisasi ke

masa depan secara jelas.

c. Sejauh mana ketepatan atau kecocokan suatu visi dengan organi-

sasi, dalam hal budaya dan nilai.

d. Sejauh mana sebuah visi mampu menjadi standar kebaikan dan

refleksi dari kondisi yang ideal.

e. Sejauh mana sebuah visi mampu menjelaskan arah dan tujuan.

f . Sejauh mana sebuah visi mampu menyemangati dan mendorong

komitmen anggota.

g. Sejauh mana sebuah visi merupakan refleksi dari keunikan organisasi.

h. Apakah sebuah visi cukup ambisius.

Visi yang jelas akan mempengaruhi anggota organisasi dalam

melaksanakan tugasnya. Nanus beranggapan bahwa visi yang jelas

I
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dan tepat dengan kebutuhan organisasi akan mampu menumbuhkan

hal-hal sebagai berikut:

1. Menumbuhkan komitnren anggota terhadap pekerjaan dan memu-

puk semangat kerja angBota organisasi.

2. Menumbuhkan rasa kebermaknaandalam kehidupan kerja anggota

organisasi.

3. Menumbuhkan standar kerja yang berkualitas.

4. Menjembatani keadaan organisasi masa sekarang dan masa depan.

Sementara itu untuk mengetahui apakah visi organisasi perlu di-

ubah atau tidak menurut Nanus (1,992) dan Quiqley (7993), ada bebe-

rapa tolok ukur yang harus dicermati yaitu:

1. Apakah organisasi memiliki visi dengan jelas? Apabila telah ada

visi, apakah visi itu tertulis dengan jelas?

2. Apakah bila organisasi terus mengikuti arah yang telah ada, akan

menjadi seperti apa organisasi pada masa yang akan datang? Apa-

kah arah tersebut cukup baik?

3. Apakah orang-orangyangmenempati posisi penting dalam organi-

sasi memahami visi organisasi dan setuju dengan visi tersebut?

4. Apakah struktur organisasi, proseduq, personalia, sistem insentif

dan sistem informasi mendukung pelaksanaan visi organisasi?

Alasan-alasan perubahan visi tersebutcukup dapat diterima karena

perubahan visi akan membawa penyesuaian terhadap aspek lainnya

(Pascale & Athos, 1981), yang sering disebut sebagai f'ame zuork 7'S

McKinsey:

1. Shsred oalues and aision/ nilainilai yang dianut organisasi

Z. Strategi organisasi

3. Struktur organisasi

4. Sistem dan prosedur

5. Staff yaitu pada karakteristik staff i

6. Skil//keahlian

7 . Style/ gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
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Budaya organlsasl

Pandangan tentang organisasi sebagai suatu budaya merupakan pan-
dangan yang relatif baru (Robbin,1996). Robbins menyebutkan, dua
puluh tahun yang lalu, sebagian besar organisasi semata-mata dipandang
sebagai alat yang rasional untuk mengkoordinasi dan mengendalikan
sekelompok orang. Di dalamnya ada tingkat-tingkat vertikal, depar-
temen, hubungan wewenang, dan seterusnya. Namun, organisasi se_

sungguhnya lebih dari itu. organisasi juga mempunyai kepribadian,
persis seperti individu; bisa tegar atau fleksibel, tidak ramah atau men-
dukung, inovatif atau konservatif.

Para teoritisi organisasi, akhir-akhir ini, telah mulai mengakui hal
ini dengan menyadari peran penting yang dimainkan budaya tersebut
dalam kehidupan anggota-anggota organisasi. Hal yang menarik bahwa
asal-usul budaya sebagai suatu variabel independen yang mempenga-
ruhi sikap dan perilaku seseorang karyawan dapat dirunut balik hampir
50 tahun yang lalu pada gagasan pelembagan (institusional). Bila suatu
organisasi menjadi terlembaga, organisasi itu memiliki kehidupannya
tersendiri, terlepas dari para pendirinya atau siapa pun anggotanya. Di
samping ifu, bila suatu organisasi menjadi terlembaga, organisasi itu
dihargai untuk dirinya, tidak sekedar barang atau jasa yang dihasilkan.

Robbins (1996), mengartikan bahwa budaya organisasi adarah suatu
sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang mem-
bedakan organisasi itu dari organisasi lain. sistem makna bersama
ini, bila diamati dengan lebih seksama, merupakan seperangkat karak-
teristik utama yang dihargai oleh organisasi itu. Ada tujuh karakteristik
primer budaya suatu organisasi.

1. Inovasi dan pengambilan resiko. sejauh mana para karyawan di-
dorong untuk inovasi dan mengambil resiko.

2- Perhatian kerincian. sejauh mana para karyawan diharapkan mem-
perlihatkan presisi (kecermatan), analisis, dan perhatian kepada
rincian.
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3. Orentasi hasil. Sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil

bukannya pada teknik dan proses yang digunakan unbuk mencapai

hasil itu.

4 Orientasi manusia. Sejauh mana keputusan manajemen memper-

hitr-rngkan efek hasil-hasil p-rada orang-orang di dalam organisasi itu.

5. O.eantasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar

tim-tim, bukannya individu-individu.

6. Keagresifan. Sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif

dan bukannya santai-santai

7. Kemantapan. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan diper-

tahankannya stntus quo sebagai kontras dari pertumbuhan. Tiap

karakteristik ini berlangsung pada suatu kontinum dari rendah

ke tinggi.

Dengan menilai organisasi itu berdasarkan tujuh karakteristik ini,

akan diperoleh gambaran majemuk dari budaya organisasi itu. Gam-

baran ini menjadi dasar untuk perasaan pemahaman bersama yang

dimiliki para angota mengenai organisasi itu, bagaimana urusan

diselesaikan di dalamnya, dan cara para anggota diharapkan berperi-

laku. Sebenarnya apakah yang dilakukan oleh budaya tersebut?

Budaya menurut Robbins (1996) melakukan sejumlah fungsi di

dalam sebuah organisasi. Budaya mempunyai suatu peran menetapkan

tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara

satu organisasi dan yang lain. Budaya membawa suatu ras identitas bagi

anggota-anggota organisasi dan mempermudah tirrrbulnya komitmen

pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual

seseorang. Budaya meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya

merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi

itu dengan memberikan standar-standar yang tepat atas apa yang harus

dikatakan dan dilakukan oleh para anggota organisasi.

Budaya berfungsi sebagai mekanismetpembuat makna dan kendali

yang memadu dan membentuk sikap serta perilaku para anggota

organisasi.
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Budaya organisasi juga didefinisikan sebagai satu set proses yang
saling terkait di mana aktivitas-aktivitas dilaksanakan dalam organi-
sasi (Stahl & Andersen,1996). Masing-masing proses ini bersifat unik
dan secara akumulatif membentuk kurtur organisasi bersangkutan.
Budaya organisasi juga dapat dianggap sebagai suatu mosaik dari ele-
men-elemen organisasin yang saling terkait. Elemen-elemen terkait ini
akan berinteraksi dalam aktivitas organisasi, yang secara kolektif akan
membentuk kultur organisasi (Galpin, 1996).

sedangkan budaya organisasi menurut Newstroom dan Davis yang
dikutip dari penelitian Agus Dwiyanto dkk (1999) menyatakan bahwa
budaya organisasi sebagai serangkaian asumsi, kepercayaan, nilai-nilai,
dan norma-norma yang dipahami oreh anggota-anggotanya .Budaya
semacam ini dapat sengaja dibentuk oleh key members atau memang
muncul pada perjalanan waktu. Begitu kuatnya faktor budaya didalam
organisasi, maka budaya organisasi tertentu dapat tergambar pada
identitas para anggota organisasi tersebut, yang sekaligus menggam-
barkan visi apa dan bagaimana organisasi akan tampil.

Dengan budaya organisasi juga akan tercipta persatuan korps,
stabilitas dan kontinuitas. Dengan kata lain, rapuhnya budaya suatu
organisasi akan membuat organisasi tersebut terancam pecah dan pada
akhirnya akan mengancam keberlanjutan organisasi untuk hidup.

Konsep budaya organisasi yang lain adalah dari Gareth R. |ones
(1994), yang mendefinisikan budaya organisasi sebagai " the set of shared
oalues that control organizational member's interactions with each other and
with suppliers, customers, and other people outside the organimtion. An organi-

zation's culture is shaped by the people inside the organization , by the ethics of
organization, by the employment rights giaen to employees, and by the type of
structure used by the organization. Gareth R Jones mengemukakan suatu
modei dalam budaya organisasi dibangun dari interaksi atas empat
faktor; yaitu: i

1. Karakteristik personal dan profesional dari orang-orang dalam
organisasi.

Iun I mlnrurmril BIRoKMSIDAN I(EBUAMN



2. Etika dalam organisasi.

3. Hak-hak yang diberikan oleh organisasi kepada anggotanya.

4. Struktur organisasi

Model inter..k-;i tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

Selanjutnya Charles Handy (dalam Ita O'Donovan,1994) mendes-

kripsikan budaya organisasi dalam empat tipe yaitu:

1. Role Culture. Budaya organisasi ini didasarkan atas rasionalitas,

hubungan impersonal, di mana interaksi dan pekerjaan dikontrol

oleh sistem dan prosedur dengan pembagian tanggung jawab dan

wewenang yang jelas.

2. Pozuer Culture.Budayaorganisasi ini didasarkan atas nilai kekuasaan

yang dimiliki dan diterapkan secara kuat oleh figur sentral (pim-

pinan) dalam organisasi.

3. TaskCttlture. Budaya organisasi ini menekankan penghargaan atas

keahlian di atas kedudukan/posisi yang dimiliki seseorang .

4. Person Culture .Budaya organisasi ini dideskripsikan bahwa perilaku

individu dalam organisasi banyak dipengaruhi oleh pembaharuan

yang dilakukan oleh individu-indiviUu dalam organisasi dan diakui

keberadaannya.
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D. Penlngkatan Kapasltas Sumber Daya Manusia

Penguatan Kelembagaan memerlukan sumber daya manusia se-

bagai pelaksana rancangan perkuatan kelembagaan. Sumber daya

manusia memegang peranan penting dalam sebuah organisasi. Seperti

dikemukakan oleh rom Peters (1985) dikutip oleh sulistiyani dan Rosidah

(2003: 6) percayailah orang dan kelakuan mereka seperti orang de-

wasa, timbulkan rasa antusiasme mereka melalui kepemimpinan yang

bergairah dan imajinatif, kembangkan dan tunjukkan tuntutan akan

kualitas, buatlah mereka merasa memiliki organisasi tersebut, sehingga

pegawari akan bertanggung jawab secara menyeluruh.

Semua pegawai sebagai sumber daya organisasi memliki kebutuhan

untuk mengungkapkan d.iri, ingin diterima sebagai bagian dari "ang-

gota organisasi", ingin dipercaya dan didengar kata-katanya, dihargai

oleh manajemen dan bangga terhad ap apa yang dikerjakannya. Melalui

komunikasi dua arah (termasuk r apat/ meeting) pihak manajemen dapat

mengidentifikasi hal-hal tersebut sekaligus menginformasikan tentang

tuiuan-tujuan organisasi, target dan rencana masa depan lalu men-

dorong pegawainya untuk memberika n feedback.

Pihak pimpinan juga perlu belajarbagaimana membentuk "budaya

organisasi" dan lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini hanya dapat

dicapai melalui praktik kepemimpinan dan manajemen yang baik,

pendekatan kemanusiaan, keadiian bagi semua, struktur karir yang jelas,

program pelatihan dan pengembangan yang terpadu, dukungan

peralatan kerja yang memadai, dan prestasi kerja yang objektif, pro-

gr am " retoard" y ang tepat.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah pegawai perlu

mengetahui bahwa pihak pimpinan mengakui kehadiran mereka, sadar

akan arti penting pegawai bagi organisasi. Para pimpinan dapat mem-

peroleh loyalitas dan kepercayaan dari bawahannya jika ia memper-

lakukan bawaharurya sebagai "mitra ker1a", menunjukkan kepedulian

yang tinggi, mau mendengarkan saran dan keluhan dan mau saling
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berbagi pengalaman.

Menurutlohn M. Pfifner (1960) dikutip oleh Sulistiyanidan Rosidah

(2003: 7) "Managunent is cttncerned uilh the direction ttf tltese indiuiduols

nnd firnctiotts tL) dclieue ends preuiously Llcternrirred." (manajemen berhu-

bungan dengan pengarahan orang dan tugas-tugasnya untuk men-

capai tujuan yang telah ditetapkan). Konscp kunci manajemen adalah

bekerja melalui orang lain dan manajemen tidak hanya terbatas pada

pengarahan orang dan tugas atau fungsi, melainkan manajemen men-

cakup pengertian yang lebih luas yakni sampai pada penggerakan

sumber-sumber daya lain yang terlibat dalam aktivitas organisasi. Dengan

demikian manajemen hendaknya dipahami sebagai aktivitas untuk

menggerakkan dan menserasikan sumberdaya manusia dansumber daya

lain dalam rangka melakukan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

Menurut Stoner dan Freeman dikutip oleh Sulistiyani dan Rosidah

(2003: 7) manejemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,

pemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses

penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapairrya

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Nawawi (2000) dikutip oleh Sulistiyani dan Rosidah (2003:

9) yang dimaksud sebagai SDM adalah meliputi tiga pengertian yaitu:

a. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan

suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau

karyawan).

b. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai peng-

gerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya

c. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan asset dan

berfungsi sebagai modal (non material/nonfin"anctal) di dalam organi-

sasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real)

secara fisik dan non-fisik dalam mevt'ujudkan eksistensi organisasi.

Sumber daya manusia memiliki posisi sangat strategis dalam

organisasi, artinya unsur manusia memegang Peranan penting dalam
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melakukan aktivitas untuk pencapaian tujuan. Untuk itulah maka
eksistensi SDM dalam organisasi sangat kuat.

Beberapa aspek yang dapatdigolongkan menjadi potensi pengem_bangan sumber daya manusia adalah:
(1) kepemimpinan yang cLrkup kuat sehi,gga mampu menjacli m.daldasar u,tuk mengararrkan, memfasilitasi bahkan mencrorongsumber

daya manusia yang ada r-rntuk lebih berkembang.
(2) Motivasi kerr;a yang cenderung tinggi jelas merupakan potensi

besar bagi sumber daya manusia yang ada untuk berkembang atasdasar kehendak, kemauan, dan semangat internal.
(3) Komitmen terhadap pekerjaan yang cenderung besar sehingga harini merupakan kekuatan untuk menyelesaikan tugas. Terdapat ke-mauan, kerelaan, dan kesungguhan serta pengorbanan yang me_madai untuk menuntaskan beban dan tanggung jawab pekerjaan_

nya.

Pada dasarnya organisasi bukan saja mengharapkan pegawai yangmampu/ cakap dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerjagiat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal.
Kemampuan, kecakapan dan keteramp,an pegawai tidak ada artinya
bagi organisasi, jika mereka tidak mau bekerja keras dengan memper-gunakan kemampuan, kecakapan dan keteramp,an yang dimitikinya.

Selain itu, kem

kompetens,p"g,*';,T:H:ffi;Z:;,,X";;ffi1#:;#:;
dalam menunjang pelaksanaan tugas. Kemampuan kerja merupakan
faktor yang sangatpokok untuk mencapai has, kerja yang memuaskan.
Pegawai dikatakan berkemampuan apabila apa yang dikerjakannya
akan menghas,kan sesuatu yang memang dikehendaki dari pekerjaan
tersebut' Berkemampuan itu tidak hanya pandai, tetapi memenuhi
semua syarat kualitatif yang dituntut pekerjaan itu sehingga pekerjaanitu benar-benar dapat diseresaikan menurut yang dikehendaki. i

Pegawai yang dikatakan berkemampuan daram arti mempunyaikualitas tertentu untuk merakukan suatu pekerjaan akan tetapi tidak
Ite6 I 

^4ANAJEMEN 
B|R0(RAS| DAN (EBUA(Ail



dimanfaatkan dengan memberi pekerjaan yang sesuai maka ia secara

berangsung-angsu r a ka n kehila ngarr kemampuannya tersebut. seba I ik-
nya seorang pegawai yang sudah berkemampuan diberi pekerjaan yang

sestrai maka ia akan se.makin matang dan semakin mantap kemam-

puannya karena adanya pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari
pekerjaan.

Menunrt Gibson, kemampuan kerja adalah potensi orang untuk

melaksanakan tugas/pekerjaan dan kemampuan berhubungan erat

dengan kemampuan fisik mental yang dimiliki orang untuk melaksana-

kan pekerjaan dan bukan yang ingin dilaksanakan (dalam lames, L.

Gibson, Ivansevich John M., Dinnely James H.Jr, Organisasi dan Mann'

jemen, Perilnku Struktur Proses,1984). Dengan melihat definisi tersebut

di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan kerja adalah

potensi atau sumber daya yang ada pada setiap anggota organisasi

yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sehingga akan

tercapai suatu hasil yang lebih baik/optimal bagi organisasi. Oleh karena

itu kemampuan kerja sangat diperlukan bagi anggota organisasi,

karena kemampuan kerja merupakan modal pengetahuan atau ketram-

pilan yang dimiliki yang dapat memperlancar tujuan organisasi.

Apabila setiap anggota organisasi memiliki ketrampilandan penge-

tahuan yang luas tentang pekerjaannya maka ia memiliki potensi untuk

melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dengan kata lain bahwa se-

mua hambatan dan rintangan dari tugas yang dihadapinya dapat di-

pecahkan/diselesaikan dengan kemampuan kerja yang dimiliki. Potensi-

potensi yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi akan berpengaruh

terhadap perilaku didalam organisasi yang tercermin pada pelaksanaan

tugas atau pekerjaannya yang dapat diselesaikan dengan baik yang

secara tidak langsung merupakan petunjuk seberapa jauh/besar

sumbangan yang diberikan pada organisasi.

Bekal pengetahuan seseorang diperoleh r4elalui pendidikan karena

pada dasarnya misi pendidikan adalah memberikan kecakapan,/ ke-

pintaran. Bekal pengetahttan ini diharapkan nantinya seorang individu
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anggota organisasi mempunyai inisiatif dan tanggung jawab dalam

melaksanakan tugasnya. Pendidikan merupakan program terencana

yang dimaksudkan untuk memberikan bekal pengetahuan yang ber-

sifat umum maupun khusus dipergunakan untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan tertentu.

E. Peningkatan Kapasitas Networklng

Networking dalam perspektif penguatan kapasitas kelembagaan

menjadi salah satu elemen yang dilakukan dengan meningkatkan

kemampuan kelembagaan dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain.

Milward dan Provan (2003) menyebutkan bahwa netuorks are quite dif-

ferent from organizational hierarchies . N etworks nre collaboratiue, not bureau-

cratic structures, inaolaing atttonomous organizations that are often respon-

siae to a broad range of non- goaermental stakeholders, uhile also working in

independent ways zuithboth goaernment and other netzuork proaiders.Milward

dan Provan menegaskan bahwa Netruorking merupakan bentuk yang

berbeda dengan struktur hirarkhis, juga bukan struktur birokratis.
Networking melibatkan pihak-pihak yang otonom, mandiri, dan memi-

liki tanggung jawab yang luas terhadap masalah yang sama.

Clegg (1990) menyebutkan bahwa organisasi publik seperti instirusi

pemerintah mengalami pergeseran paradigma yaitu bukan lagi sebagai

birokrasi yang kaku, namun mulai melihat pentingnya jejaring dengan

stakeholders lain untuk secara terbuka membicarakan isu-isu penting
yang ditanganinya dengan melibatkan partisipasi pihak luar. Stake-

holders berperan untuk memberikan kontribusi terhadap kebijakan,

program, maupun evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan networking pemerintah dapat mendapatkan kinerja yang

lebih baik, karena kebijakan, program dan evaluasi yang dilakukan
didukung oleh pihak lain yang terkait dengan pencapaian tujuan lem-

baga secara bersama. Networking selanjutnya terkait dengan kapasitas

kolaborasi. Kunci keberhasilan bagi proses kolaboratif, menurut
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Bardach (2001) adalah tentang pentingnya mengembangkan ,nanaLse-

rial craftsmen untuk membangtt n cttllnborntiue capncity, sedangkan Miller

(1 992) dan weber ( 1 998) me n g isya ra tkan perl u n y a u i r epr e n e u r ial len t1 er

yang mampu menrbangun clan memclihara trust dan meyakinkan par-

tisipan bahwa mercka dapat memperoleh lebih melalui kolaborasi
ketimbang melakukannya sendirian. Khademian dan Weber (2003)

mengeksplorasi praktik-praktik yang berkaitan keberhasilan mem-

bangun kapasitas kolaboratif dari para manajer. Donahue, Selden, dan

Ingraham (2000) melakukan studi yang lebih dipersempit pada kapa-

sitas komponen vertikal clengan menerapkan model konsept'"ral yang

didukung oleh kriteria yang berbasis kerangka evalusi untuk menaksir

dan membandingkan kapasitas sistem manajemen sumber daya se-

jumlah pemerintah. Bardach mengajukan tentang perlunya mendes-

kripsikan proses pengembangan untuk membangun kapasitas kola-

borasi antar organisasi (dalam Fadel Muhammad, 2009).

Manajemen kolaboratif yang mampu memberdayakan birokrasi

masih kurang mendapat perhatian yang memadai karena tidak ada visi

yang jelas, dan juga karena hambatan peraluran pelaksanaan yang

bersifat teknis. Padahal manajemen kolaboratif mampu menjadikan

birokrasi berkinerja lebii-r baik dan institusi yang menjalankannya

mendapat benefit, di antaranya:

1. Dapat dibentuk kekuatan yang iebih besar, sehingga memiliki
kemampuan yang lebih besar pula dalam mengatasi permasalahan

yang kompleks.

2. Dapat dicapai kemajuan yang lebih tinggi karena adanya pertu-

karan informasi, pengetahuan, dan technical knozu-hozu.

3. Kolaborasi menjadikan lebih berdaya

4. Dapat mereduksi dan mencegah konflik

5. Kolaborasi mampu menumbuhkan rasa keadilan dansalingpercaya

6 - Kolaborasi mendorong upaya keberlrrjutan pemecahanan masalah

secara bersama.

7 . Kolaborasi mampu mengikis ego daerah dan sektoral (Keban, 2007).
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Selaniutnya Fadet Muhammad (2009) menyebutkan bahwa kapa-
sitas manajemen yang berkenaan dengan kemampuan membangun

jejaring (n ctioorkin g) merupakan aspek penting dari mul t i-or ganiza t i on o I

goL,e rnatrcc. Manfaat dari koordinasi jc'jaring bagi sector pubiik maupun

privat adalah meningkatkan kapasitas bela.ia r, mendorong ter;'aclinya

ef :siensi penggunaan sumber-sumber, c'ian meningkatkan kapasitas

perencanaan dan implementasi untuk mengatasi masalah yang rumit,
meningkatkan daya saing, dan memberikan pelayanan yang lebih baik
kepada klien dan pelanggan. (lihat AIter and Hage, 1993; Brass et al.,

2004; Huxham dan Vangen,2005).

Dengan demikian dapat disimpulkan konsep netutorking dalam
perkuatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

Kumorotomo (7999) menyebutkan bahwa netzoorking yang dilaku-
kan untuk kerjasama antara pemerintah dan pihak lain memiliki karak-
teristik sebagai berikut:

1. Terdapat dua pelaku yang terlibat, yakni pemerintah dan swasta;

2. Keduanya bekerja sama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada pihak
yang bersifat membawahi pihak lain;

3. Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak di-
capai;
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4.

5.

Setiap tujuan bersama berdasarkan komitmen tanggung jawab

sendiri;

Setiap pihak memberikan input, bisa finansial atau sumber daya

lainnya;

6, Kedua belah pihak bersedia menanggung resiko;

7. Manfaat dicapai berdasarkan pertimbangan input yar"rg diberikan

(share) dalam kesepakatan perjanjian.

Networking antara Organisasi dengan pihak lain menjadi pilihan

yang rasional di masa depan mengingat peran sektor konstruksi yang

perlu terus dikembangkan. Ada empat pllar netuorking yang perlu di-

perhatikan yaitu: Kepercayaan / k ust, Tanggung jaw ab / responsibility,

Manf aat / B en efi t d an Kerj asa ma / C ollnbo r a t i o n .

Kepercayaan merupakan unsur pertama yang ada dalam netzuork-

ing karena kedua pihak yang ada dalam nehuorking harus saling mem-

percayai adanya tujuan baik dalam netzuorking tersebut.Unsur kedua

adalah tanggung jawab, ini dapat diartikan sebagai vpaya bersama

menanggung peran dalam networking. Unsur ketiga adalah kerja sama,

ini dapat dipahami bahwa netuorking ada untuk kesepakatan bekerja

sama di antara kedua pihak untuk menjalankan program bersama.

Terakhir adalah manfaat, dapat dipahami bahwa muara dari network-

ing adalah adanya manfaat bagi kedua belah pihak yang ada dalam

netuorking, dan memberi manfaat secara luas bagi masyarakat sebagai

kelompok sasaran.
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