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PRAKATA
Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
buku dengan judul: Pembangunan Lembaga dari Konsep ke
Aplikasi (Studi Kasus Lembaga Koperasi Di Wilayah Pesisir
Timur Surabaya (Pamurbaya) dalam proses penyusunan ini
merupakan edisi kelanjutan dari buku yang telah terbit
sebelumnya dengan judul: Pelembagaan Inovasi Model
Koperasi (Analisis Kritis Di Wilayah Pesisir Timur Surabaya
(Pamurbaya). Buku penerbitan tahun pertama disusun dari
hasil penelitian hibah fundamental Dikti Tahun pertama 2013
untuk

mengisi kebutuhan teori atau pengetahuan tentang

lembaga khususnya pelembagaan nilai-nilai koperasi dalam
masyarakat dan analisis kritis berbagai persoalan yang
muncul terkait dengan internal lembaga transaksi dengan
kaitan

(lingkages).

Pada

penyusunan

buku

dari

hasil

penelitian fundamental DIKTI tahun ke dua ini merupakan
aplikasi model lembaga Miltonian.
Buku ini bermanfaat sebagai pedoman bagi agen
pembaharu dalam mengaplikasikan model lembaga koperasi
merupakan program

pembangunan ekonomi diamanatkan

dalam UUD 1945. Hal-hal yang patut diperhatikan oleh agen
pembaharu

baik

metode

yang

akan

digunakan

dan

sumberdaya yang harus dipersiapkan dalam membangun
lembaga koperasi maupun membangun lembaga lainnya
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dengan menanamkan nilai inovasi.. Penyusun menyadari
bahwa berbagai perspektif bersifat multifacet dapat dilakukan
oleh agen pembaharu dalam aplikasi model pembangunan
lembaga koperasi.
Untuk itu, penyusun membuka lebar diskursus dalam
model pembangunan lembaga yang dapat diterapkan di
Indonesia dalam setiap program pembangunan, mengingat
banyak program pembangunan yang masih bersifat inovasi
meskipun secara normatif telah ada sejak lama, akan tetapi
masih

belum

melembaga

kepada

masyarakat,

seperti:

koperasi.
Surabaya,
Penyusun
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Juni 2015

PENDAHULUAN
Menurut Joseph W. Eaton Pembangunan Lembaga
(PL)

merupakan

perubahan

Pembangunan lembaga merupakan

yang

direncanakan.

salah satu pendekatan

dalam administrasi publik (Dvorin (1977) dalam Mas Roro Lilik
et all (2014) dan Thomas R. Dey (1992). Pendekatan lembaga
dalam aplikasinya sering kali digunakan baik di pemerintahan
maupun di swasta. Penerapan pembangunan lembaga yang
dinilai cukup berhasil dengan pendekatan top down dan
pemerintahan yang demokratis berlangsung dalam kurun
waktu 30 tahun-an. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini,
beberapa negara berkembang, khususnya di Indonesia
melaksanakan akselerasi program-program pembangunan
dengan menggunakan pendekatan top down dan buttom up
secara bersamaan. Pendekatan advocacy (pendampingan)
menjadi pilihan yang membantu dalam membangun lembaga.
Dengan demikian, pendekatan lembaga masih relevan untuk
dijadikan rujukan model terutama bagi agen pembaharu dan
praktisi pembangunan dengan di untuk mengaplikasikan nilainilai inovasi dan membangun kesadaran untuk aktif dalam
program pembangunan.
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Pendekatan lembaga sangat ditentukan oleh para
analisis perubahan terencana dengan berfokus perhatiannya
pada 2 dimensi:
Perubahan-perubahan sistem mikro:
“ Perencanaan penstrukturan dan pedoman dari
organisasi baru atau yang direkonsitusi
yang
menyuarakan dan menerima perubahan-perubahan
yang meliputi: nilai, fungsi, teknologi dan atau sosial”.
Perubahan-perubahan

secara

makro

adalah:

“

pembentukan, perlindungan dan penguatan hubunganhubungan normatif dan pola tindakan dengan organisasiorganisasi yang terkait dalam sistem sosial yang lebih besar
dan pencapaian penerimaan normatif dalam lingkungannya
”.
Perumus paradigma PL tidak berfikir bahwa

telah

mengubah sebuah skema konseptual yang sempurna dengan
analisis pembangunan lembaga. Aspek-aspek praktis dari
perubahan sosial yang direncanakan mencakup disiplindisiplin yang luas seperti ekonomi, ilmu politik, sosiologi dan
psikologi. Mereka memiliki relevansi dengan profesi-profesi
seperti: administrasi publik, pekerjaan sosial dan kesehatan
masyarakat. Konsep-konsep PL difokuskan pada realitas
umum

bahwa

perubahan

sosial

yang

direncanakan

mencakup penggunaan organisasi baik publik maupun privat
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untuk

mengimplementasikan

Mereka

juga

memantau

rencana-rencana

proses

tersebut.

implementasi

untuk

mengawali perubahan-perubahan dan mengantisipasi secara
teoritik saat hasil-hasil organisasi gagal untuk dicapai.
PL mengusulkan pemakaian beberapa konsep atau
abstraksi-abstraksi logis yang mengidentifikasi variabelvariabel organisasi

dalam

sebuah

proses

sosial yang

kompleks, seperti: kepemimpinan dan doktrin. Konsepkonsep

tersebut

adalah

sebuah

nomenklatur

yang

manfaatnya adalah nyata melalui penyelidikan yang berbeda
sangat berguna dalam menggambarkan penilaian PL.
PL kadang-kadang dirujuk sebagai teori yaitu: sebuah
jejaring gagasan tentang bagaimana dua variabel atau lebih
berhubungan. Perumusan teoritis tentang merencanakan
perubahan melalui konsorsium. Namun pada saat ini, tidak
ada jaringan proposisi yang saling berhubungan yang dapat
men justifikasi sebagai teori PL. Sampai saat ini, penelitian
hanya telah menemukan proposisi-proposisi yang terpisah
tentang proses pembangunan lembaga.
PL memiliki dimensi normatif. Milton Esman (1972),
secara jelas menunjukkan bahwa: sudut pandang yang
diwakilinya memandang pembangunan (inovasi) sebagai
sebuah proses dalam sebuah sistem manajemen yang relatif
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demokratis. Beberapa prinsip diajukan, yang dipahami
sebagai

elemen-elemen

sebuah

teori,

tetapi

mereka

mengekspresikan syarat-syarat moral lebih utama daripada
syarat-syarat ilmiah. Konsep-konsep tersebut tidak berlaku
dalam

sebuah

sistem

diktator

yang

memperlakukan

pembangkang dengan membunuh mereka.
Kerangka konseptual yang asli adalah sistematik
karena dia membawa fokus sejumlah
analitik dari proses pembangunan, seperti:

variabel-variabel
kepemimpinan

dan doktrin. Namun demikian sebagaimana ditunjukkan oleh
Esman hal tersebut tidak mengantarkan pada analisis atas
adaptasi organisasi secara gradual dalam menghadapi
tekanan-tekanan eksternal dan internal dan konflik ataupun
pada masalah-masalah pemeliharaan organisasi dengan
berjalannya waktu. Dengan demikian, sementara kerangka
analitik ini mengklaim sebagai generik dalam arti dapat
dipakai untuk menganalisa upaya-upaya sengaja untuk
melakukan perubahan melalui wahana organisasi dalam
budaya apapun dan untuk kegiatan-kegiatan di sektor
apapun, “ manfaatnya dibatasi oleh proses pembangunan
lembaga dan mungkin hal ini memiliki manfaat yang lebih
terbatas

dalam

analisa

proses-proses

pemeliharaan

organisasi dari birokrasi atau adaptasi lembaga yang tidak
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direncanakan

menghadapi

perubahan-perubahan

lingkungan.
Secara historis, pendekatan lembaga dikenal pada
masa setelah perang dunia ke II tepatnya pada saat
didirikannya lembaga dunia yang kemudian dikenal dengan
nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 1945.
PBB sebagai lembaga yang mempunyai tugas khusus yaitu
memberikan bantuan teknis dalam pembangunan.Bantuan
teknis oleh Negara maju yang ditunjuk oleh PBB kepada
Negara baru merdeka diharapkan menghasilkan pemerintahan
transisi menuju persiapan kemandirian, seperti: bantuan
asistensi di Indonesia oleh

PBB diantaranya dalam bentuk

program penyusunan perencanaan pembangunan. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa konsep lembaga
dalam

perspektif

pembangunan
pendekatan
dalam

di

historis
negara

perencanaan

pembangunan

menjawab
sedang

dapat

permasalahan

berkembang

mengingat

pilihan

melalui

(pembangunan

yang

direncanakan)

pembangunan

yang

tidak

dan

direncanakan.

muncul

melalui

pemerintah
perencanaan

bukan

pilihan
Setelah

kemerdekaan, maka pembangunan merupakan skala prioritas.
Untuk itu, maka teori pembangunan lembaga dalam rangka
perencanaan pembangunan menjadi sangat relevan untuk
dipelajari oleh mahasiswa.
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Beberapa isu dan aplikasi lembaga sebagai dampak
dari perencanaan pembangunan terlihat adanya pelemahan
sekaligus penguatan keluarga dalam perspektif ekonomi dan
sosial..

Lembaga

keluarga

menjadi

isu

penting

dalam

pembangunan, mengingat lembaga keluarga sebagai pusat
kegiatan ekonomi dan sosial tersebut telah mengalami
pergeseran nilai. Di negara sedang berkembang

tuntutan

keluarga sebagai lokus berbagai aktifitas telah bergeser
perannya oleh industri, sedangkan di Negara maju terjadi
pergeseran sosial dalam keluarga. Dengan demikian, peran
keluarga diambil oleh peran industri dan berdampak pada
perubahan pola ekonomi dan sosial. Untuk lebih jelasnya
pada

bagian

ini

diuraikan

berkembang di masyarakat.
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tentang

fenomena

yang

Pelemahan vs Penguatan Lembaga Keluarga Dalam
Perspektif Ekonomi.
Pelemahan Lembaga Keluarga
Daniel M. Rosyid (2014)
menyimpulkan

tentang

dalam berbagai kajiannya

pelemahan

lembaga

keluarga.

Pelemahan keluarga terjadi ketika fungsi sosial maupun
ekonomi yang seharusnya terjadi di dalam keluarga telah
diambil alih fungsi oleh pabrikasi. Untuk itu,

perspektif

keluarga sebagai lembaga terkecil dalam pembangunan
merupakan fokus utama mewujudkan keluarga sejahtera
menimbulkan multitafsir dan cenderung bias kepentingan.
Menurut Rusyid bahwa: “Keluarga Indonesia adalah lembaga
yang paling dikorbankan oleh banyak kebijakan pembangunan
selama ini, paling tidak, selama masa reformasi”.
Kebijakan yang melemahkan keluarga itu dipijakkan
pada beberapa mitos atau pseudo-science yang banyak
dipercayai di Barat yang sebenarnya keliru. Segera perlu
disadari

bahwa

ciri

menonjol

masyarakat

Barat

yang

dikagumi sebagai peradaban "maju" adalah kehancuran nilainilai keluarga yang disebut sebagai home-breakings.Contoh
kasus; keretakan keluarga di

Indonesia

yaitu terjadinya

ancaman kehancuran nilai-nilai keluarga Indonesia bisa
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ditunjukkan oleh perpecahan keluarga berdampak pada
perceraian mencapai 35 /jam pada tahun 2013.
Pelemahan keluarga, kasus pertama terjadi dalam
kehidupan masyarakat Barat yang merasa ragu-ragu dalam
menghadapi keluarga. Hal ini dikarenakan sebagian gereja
Katholik tidak jelas sikapnya terhadap lembaga pernikahan.
Akibatnya, pengertian keluarga tidak jelas dan semakin tidak
jelas dengan dimungkinkannya pernikahan sesama jenis
kelamin. Kasus kedua, terhadap pelemahan fungsi keluarga
baru-baru ini dapat dilihat yaitu

pada awal April 2014

Presiden Obama mengunjungi Paus Fransiscus di Vatican.
Keduanya berbeda pendapat soal aborsi, tetapi keduanya bisa
menerima kelahiran di luar pernikahan. Sedangkan, posisi
keluarga Indonesia sudah jelas:

keluarga dibangun melalui

pernikahan seorang lelaki dengan, paling tidak, seorang
perempuan untuk membangun keluarga.
Kebijakan

yang

melemahkan

keluarga

tersebut

dilakukan dengan berbagai cara. Pertama melupakan sama
sekali atau meremehkan keluarga sebagai lembaga

sosial

dalam berbagai analisis kebijakan publik, misalnya keluarga
dianggap tidak sepenting dan sekompeten sekolah dalam
mendidik warga muda sehingga kebijakan pendidikan praktis
menjadikan

lembaga

sekolah

sementara keluarga diposisikan
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sebagai

pusat

perhatian,

hanya sebagai konsumen

jasa pendidikan. Wajib belajar diartikan sebagai wajib
sekolah.

Peran-peran

terutamajustru

oleh

edukatif
kehadiran

keluarga
lembaga

dilemahkan,
sekolah

yang

cenderung memonopoli pendidikan. Full-dayschool dianggap
sebagai sekolah "unggulan" karena banyak keluarga mampu
yang "menyerahkan sepenuhnya" pada sekolah, tentu untuk
harga mahal.. Anak yang tidak sekolah mudah dinilai tidak
terdidik dan kelompok pinggiran.
Kedua, menganggap bahwa keluarga adalah unit
konsumtif dalam model ekonomi makro. Kegiatan ekonomi
produktif

berbasis

keluarga

berskala

mikro

atau

kecil

dianggap tidak bermutu, dan non-formal yang tidak kena
pajak. Produk-produk yang dihasilkan dalam skala industri
rumah tangga dianggap murahan. Produk pabrik berskala
besar dianggap lebih bermutu dan lebih penting karena
menciptakan

lapangan

pekerjaan

formal

secara

masal.

Kegiatan investasi produktif hampir selalu diartikan terjadi di
luar keluarga di rumah, yaitu di pabrik-pabrik.
Ketiga, pada hakekatnya, perspektif gender tidak
cukup menghasilkan penguatan perempuan dalam keluarga.
Bias kepentingan membawa dampak perpecahan. Pengenalan
inovasi baru

tentang kemandirian perempuan diartikan

berbeda dengan keberadaan sebagai perempuan. Artinya,
perempuan bekerja diluar rumah diperbolehkan akan tetapi
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tetap memenuhi kebutuhan domestiknya dan mempunyai
kesadaran nilai sebagai pembentuk dasar keluarga. Peran
perempuan sebagai ibu penting mencetak generasi penerus
yang bertanggung jawab kepada masyarakat bangsa dan
negaranya.
Perubahan mindset peran perempuan keluarga dari
wilayah

domestik dan sepenuh waktu dan bekerja di luar

rumah atau berkarir sederajat dengan laki-laki. Berperan di
wilayah domestik sebagai ibu rumah tangga di rumah
dianggap tidak bekerja sehingga dianggap tidak seproduktif
bekerja di luar rumah, sehingga tidak perlu diberi tunjangan.
Padahal pekerjaan rumah tangga bukan jenis pekerjaan
sepele, bahkan memerlukan pengetahuan dan ketrampilan
yang menantang.

Dulu

masih ada

Sekolah Menengah

Kesejahteraan Keluarga (SMKK), sekarang SMKK sudah tidak
ada.
Keempat,
komunikasi

kebijakan

kepada

yang

masyarakat

mengatur
sangat

program

melemahkan

perempuan dalam keluarga. Beberapa kasus menunjukkan
peran media elektronik (TV) disetting oleh pemerintah sangat
longgar tanpa control, sehingga menyebabkan

kebiasaan

perempuan, khususnya para ibu tidak dapat membagi waktu
untuk

kepentingan

meningkatkan

produktifitas

dalam

keluarga. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa Ibu-ibu
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rumah tangga Indonesia menghabiskan waktu hampir 8 jam
perhari di depan layar TV untuk tontonan yang "menyihir". TV
tidak saja memperparah ketidakproduktifan keluarga namun
juga pupuk bagi gaya hidup konsumtif, pelumpuhan fisik dan
mental. Fungsi-fungsi pendidikan dan ekonomi produktif
keluarga dilumpuhkan oleh TV beserta iklan gaya hidup yang
dikampanyekannya.

TV

adalah

salah

satu

perampas

kedaulatan keluarga yang paling kuat disamping sekolah dan
pabrik.
Kelima, model pelemahan keluarga rentan bagi
keluarga
penduduk.

miskin

disebabkan

oleh

banyaknya

jumlah

Para demograf senior seperti Mayling Oey-

Gardiner dalam Rosyid (2014)

merumuskan resep upaya

menyejahterakan keluarga miskin adalah dengan menekan
angka kelahiran dalam keluarga miskin.

Pada dasarnya,

persoalan kemiskian kdisebabkan oleh kesalahan kebijakan
yang memiskinkan keluarga miskin. Mayling selanjutnya
mengatakan bahwa ibu dengan banyak anak dalam keluarga
miskin adalah sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Solusi
yang

ditawarkan

tidak

dengan

menyelesaikan

masalah

kemiskinannya, yang biasanya disebabkan oleh ketidakadilan,
tapi dengan membatasi kelahiran dengan berbagai alat
kontrasepsi, kalau perlu secara paksa, termasuk melalui
vasektomi pada pria subur. Apabila diperhatikan secara
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mendalam bahwa terdapat cara pandang negatif terhadap
keluarga miskin adalah kekerasan pada rumah tangga yang
sesungguhnya.
Pembatasan kelahiran dalam keluarga miskin juga
dilakukan karena sebuah mitos bahwa semakin banyak
penduduk akan merusak lingkungan. Kenyataannya adalah
yang melakukan perusakan lingkungan adalah negara-negara
kaya yang sangat konsumtif

gaya hidupnya. Daya rusak

orang miskin jauh lebih rendah daripada orang kaya. Saat ini
saja konsumsi energi perkapita

warga AS telah mencapai

7000 liter setara minyak pertahun, (World Energy Report,
2013) sementara konsumsi energi perkapita warga Indonesia
hanya 700 liter setara minyak pertahun. Jadi persoalannya
bukan

kemiskinan,

tapi

ketidakadilan

yang

telah

mengakibatkan pemiskinan. Persoalan kependudukan tidak
pernah disebabkan oleh jumlah penduduk yang terlalu besar,
tapi oleh ketidakadilan yang menyebabkan kemiskinan.
Keluarga

Indonesia

dua

generasi

sebelumnya

biasanya merupakan keluarga besar dengan jumlah anak bisa
di atas 5 orang. Namun karena Ibu masih sangat berperan,
dan belum banyak sekolah, media elektronik, handphone, dan
pabrik, fungsi-fungsi pendidikan dan ekonomi produktif dalam
keluarga masih menonjol. Saat kita memasuki abad 21 ini,
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kita adalah masyarakat yang heavily schooled, well televised,

and highly connected, yet we are less educated.
Demikian halnya, UU 52/2009 tentang Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga tampaknya dipijakkan juga di
atas mitos ini, yaitu mereduksi pembangunan keluarga
menjadi Keluarga Berencana yang dipersempit lagi menjadi
sekedar

pengendalian

kontrasepsi. Persoalan

kelahiran

melalui

penyediaan

mengenai pembangunan keluarga

sendiri tidak memperoleh elaborasi dan deliberasi serta
perhatian

yang

sungguh-sungguh.

Tugas

pembangunan

keluarga seolah ditumpukan hanya pada BKKBN. Upaya
membangun keluarga harus merupakan sebuah kebijakan dan
gerakan lintas dan multi-sektor yang memadu.
Penguatan Lembaga Keluarga.
Lebih jauh Rosyid (2014) mengemukakan:

untuk

memutus rantai kemiskinan, alih-alih membantu keluarga
miskin, misalnya dengan standar upah yang lebih layak atau
memberi

tunjangan

pada

ibu

hamil

dan

menyusui,

pemerintah justru memperkuat sekolah dengan lebih banyak
memberi bantuan pada siswa miskin melalui berbagai
program Bansos, seperti: BOS maupun Bantuan Siswa Miskin.
Keluarga miskin tidak dibantu secara efektif (dengan BLT atau
BLSM) sehingga akan terus melahirkan anak-anak miskin.
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Home-making
Pembangunan lembaga
memfasilitasinya

agar

keluarga

mampu

adalah dengan

mengemban

tugas-tugas

utama keluarga dan menjaganya agar tetap utuh, disebut

home-makings.Pemerintah
dana

murah

melalui

memberi akses dalam bentuk

program

inklusi

finansial

akan

menguatkan keluarga agar menjadi unit produktif. Upah
buruh yang layak akan mempertahankan ibu tetap di rumah.
Program tunjangan ibu hamil dan menyusui bisa jauh lebih
efektif daripada layanan PAUD seadanya.

Pendidikan dan

pelatihan bagi ibu akan memampukannya untuk berperan
edukatif dalam mendidik anak-anaknya sendiri.
Hubungan antara keluarga, sekolah dan institusi
sosial

lainnya

dalam

masyarakat

tidak

selalu

sinerjik,

seringkali justru dalam situasi zero-sumgamedimana sekolah
dan pabrik untung sementara keluarga justru jatuh. Sekolah
dan pabrik berpotensi menjadi merusak dengan melemahkan
fungsi keluarga. Pembangunan keluarga tidak mungkin
dibebankan

hanya

pada

BKKBN

dan

Kementrian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peran
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edukatif dan produktif

keluarga di abad digital baru dapat

diperkuat melalui agenda deschooling.
Pendekatan lembaga sebagaimana dikemukakan oleh
Thomas R. Dey (1992): bahwa lembaga mempunyai unsur
struktur organisasi, tugas pokok fungsi, mekanisme dalam
organisasi dan dampak lembaga bagi masyarakat. Disamping
itu, fungsi lembaga adalah penanaman nilai inovasi dalam
rangka

pembangunan

dan

memecahkan masalah yang

diakibatkan oleh pembangunan. Artinya, kasus-kasus yang
akan muncul betul-betul diamati, dikelompokkan atau disusun
dalam

bentuk

dikategori

sesuai

dengan

tuntutan

dan

dukungan yang diperlukan, seperti: dukungan kebijakan,
sumberdaya
kewenangan),

(manusia,

anggaran,

material,

informasi,

dan konsekwensi yang harus dipenuhi dalam

mewujudkan capaian program dan berbasis pada

skala

prioritas.
Pendekatan yang telah dipaparkan diatas, dijadikan
alat analisis persoalan dalam pembangunan baik: politik,
ekonomi, sosial, lembaga, budaya, ketahanan berbangsa dan
bernegara. Penguasaan konsep yang telah disyaratkan dalam
masing-masing pendekatan sangat penting.
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BAGIAN I : KONSEP

KERANGKA KONSEPTUAL PEMBANGUNAN
LEMBAGA
Milton J. Esman
Pembangunan lembaga sebagai visi dan upaya.
Perspektif

pembangunan

lembaga

disajikan

sebagai

kerangka organisasi sebuah strategi untuk perubahan sosial
yang diarahkan atau direncanakan: “ Inovasi harus dipahami
sebagai

perubahan-perubahan

sosial

yang

direkayasa.

Pembangunan lembaga dengan demikian merupakan sebuah
aktifitas dengan 2 sasaran. Agen-agen perubahan harus: a).
membangun organisasi yang efektif secara sosial dan teknis
sebagai wahana bagi inovasi dan, b). agen perubahan harus
mengelola hubungan dengan organisasi dan kelompok lain
yang mereka butuhkan dukungannya dan yang perilakunya
hendak mereka pengaruhi. Membangun organisasi yang baik
dan mengelola hubungan-hubungannya adalah aspek-aspek
yang

berhubungan

erat

dari

sebuah

proses

tunggal

pembentukan lembaga. Pembangunan lembaga digambarkan
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sebagai

sebuah

model

generik

dari

perubahan

yang

direncanakan yang terdiri dari banyak kegiatan-kegiatan
bimbingan teknis.
Organisasi-organisasi

perubah adalah sebuah ciri

lembaga yang potensial dari budaya modern.

Jenis-jenis

organisasi yang ada di dalam masyarakat cenderung seperti
ikan berenang dalam sungai budaya yang sesuai. Nilai-nilai
yang sesuai telah terlembagakan dengan baik dalam sebuah
rentang struktur pendukung yang memungkinkan

dan

beranekaragam. Bersama-sama, lingkungan lembaga dan
ekologis lainnya telah mengupayakan terbentuknya kapasitas
untuk mengorganisasi. Sebagai sebuah contoh: di Amerika
Serikat bahkan kejahatan telah terorganisasi.
Upaya-upaya pengembangan pada 20 tahun terakhir
awalnya di Negara-negara baru merdeka dihadapkan pada
pembangunan, dan oleh karena itu,

Negara maju melalui

Perserikatan Bangsa-Bangsa berupaya memberi bantuan
teknis dan sebagai organisasi perubah. Penyederhanaanpenyederhanaan yang dilakukan di suatu negara

pada

umumnya berhasil seperti: di Negara Amerika Serikat, akan
tetapi tidak berhasil di tempat-tempat lain ketika masyarakat
berusaha untuk menghadapi masalah-masalah pembentukan
organisasi-organisasi tertentu untuk memulai perubahan.
Perspektif pembangunan lembaga adalah sebuah respon
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pada kegagalan tersebut. Hal itu adalah sebuah upaya untuk
memberikan gambaran yang relatif sederhana dari sebuah
kelompok situasi yang diluar kategori yang sudah lama
mapan.
Perspektif PL mengambil secara selektif adaptif dan
implisit dari contoh diatas, dalam hal ini adalah diskusi
singkat Philip Selznick tentang sebuah gagasan yang agak
kabur tentang penghargaan sebuah organisasi bagi diri
organisasi itu sendiri. Berbeda dengan nilai atau manfaat
sebagai sebuah instrumen yang dapat diganti. Perumusan PL
tidak menggunakan istilah isntitusi secara akurat,

seperti

yang dilakukan oleh hubungan sosial, untuk masyarakat
dalam interaksinya dengan satu sama lain, sebagai anggota
dari masyarakatnya dan berbagai sub sistem-sub sistemnya
serta kelompok-kelompoknya.
Pembangunan Lembaga Sebagai Teori.
PL bukanlah sebuah teori. Satu konseptualisasi
konvesional yang berguna dari sebuah teori adalah tentang
sebuah generalisasi empiris – Sebuah pernyataan umum
tentang hubungan-hubungan yang reguler dan

bisa

diramalkan antara dua atau tiga variabel. Contohnya adalah
generalisasi Newton tentang gravitasi. Pernyataan yang
mendasar dan luas (aksioma) ini, menjelaskan banyak hal
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termasuk hukum Galileo tentang perilaku benda jatuh, yang
merupakan sebuah pernyataan yang bisa diturunkan dari
teori Newton. Teori Newton dan turunannya menjelaskan
banyak kejadian-kejadian individual yang merupakan contoh
dari sebuah pola umum regularitas yang bisa diamati.
Perspektif pembangunan lembaga tidak menjelaskan
institusionalitas sebagai sebuah kualitas yang berhubungan
dengan beberapa kualitas lain dalam sebuah cara yang
regular, pasti, atau tidak pasti yang dapat diamati.
Pembangunan lembaga mencakup terlalu banyak
interaksi yang mungkin diantara terlalu banyak variabel yang
kompleks dan tidak jelas yang bisa diubah menjadi sebuah
teori yang relatif umum – sebuah teori dengan aturan
eksplisit

untuk

mengoperasionalkan

variabel-variabelnya

dalam rangka analisis sebuah gejala tertentu. Pengamatanpengamatan ini tidak untuk mencari sesuatu karena tidak
menyediakan banyak hal. Sketsa-sketsa penjelasan dapat
merupakan hal yang berguna asalkan sketsa tersebut dapat
dipahami.
Jika perspektif pembangunan lembaga harus memiliki
kekuatan

dan

pemakainya

kekuatan

yaitu

individu

tersebut

harus

berasal

dari

yang

berfikir,

analitis

dan

terampil. Perspektif pembangunan lembaga adalah netral
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tetapi hal ini tidak berarti tidak sugestif.

Perspektif

pembangunan lembaga yang disebut Anatole Rapoport
sebagai eksplanatori secara metodologi. Sumber dari daya
tarik eksplanatori itu terletak pada perasaan pengakuan
bahwa:

transformasi. dari sesuatu yang tidak diharapkan

menjadi sesuatu yang diharapkan.
Sebagaimana
Pembangunan

dipaparkan

Lembaga

(PL)

terdahulu

adalah

suatu

bahwa:
perspektif

perubahan sosial yang direncanakan dan yang dibina. PL
meliputi inovasi-inovasi yang mensyaratkan perubahanperubahan kualitatif dalam norma-norma, pola kelakuan,
hubungan perorangan dan hubungan kelompok dalam
persepsi-persepsi baru mengenai tujuan-tujuan dan caracara yang telah dibangun. PL tidak melakukan pengulangan
pola-pola lama yang telah terjadi penyimpangan praktekpraktek

masa

lalu.

Pada

hakekatnya

PL

merupakan

perubahan dominan berdasar inovasi.
Dasar pemikiran PL mengambil inovasi sosial yang
jelas tujuannya, yang dipaksakan dilakukan oleh elit-elit yang
berkiblat

pada

perubahan

dan

yang

bekerja

melalui

organisasi formal. Dasar tujuannya adalah membangun
organisasi agar dapat hidup terus dan efektif dengan
membangun dukungan dan menyediakan sumberdaya yang
cukup dalam lingkunganya. Dukungan yang memungkinkan
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agar inovasi untuk berakar menjadi normative dan dengan
demikian dilembagakan dalam masyarakat.
PL dalam sebuah proses generik, dalam arti PL dapat
diterapkan pada

tiapbentuk inovasi

sosial

yang tidak

dipaksakan dalam masyarakat dalam setiap kebudayaan
pada saat itu. Namun demikian PL juga bukan merupakan
perubahan sosial yang bersifat eksklusif, karena ia tidak
menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi oleh prosesproses yang sembarangan atau penyebaran yang tidak
direncanakan, maupun melalui tindakan revolusioner.
Dengan demikian, PL dikenal sebagai model, bahwa
lembaga diartikan sebagai suatu organisasi formal yang
menghasilkan perubahan dan yang melindungi perubahan,
dan jaringan dukungan yang dikembangkannya dalam
lingkungan tidak diartikan sebagai pola-pola kegiatan yang
hanya bersifat normatif, seperti: perniahan, kontrak dan lainlain atau sebagai suatu sektor masyarakat, seperti: bisnis,
agama dan lain-lain.
Dalam studi klasik administrasi publik, teori organisasi
adalah tubuh ilmu untuk memahami struktur dan hubungan
antara struktur dan hasil (outcomes). Sedangkan, teori
organisasi modern mendasarkan studi pada perusahaan dan
pengetahuan

tentang

struktur

29

cenderung

datang

dari

berbagai literature. Menurut H. George Frederickson

and

Kevin B. Smith (2002), beberapa variabel yng sama seperti:
sentralisasi – desentralisasi, biaya, produktifitas dan hirarkhi
dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik ke sector
swasta. Artinya, manajemen pada sektor swasta diadopsi
dalam sektor publik. Perbedaan penting antara organisasi
sektor publik dan sektor swasta adalah penggunaan istilah
teori organisasi dan teori lembaga.
Selanjutnya dikemukakan oleh Fredericson: bahwa
perbedaan

istilah

“institution”

atau

lembaga

meliputi

organisasi publik yang berhubungan special dengan orang
yang

mendapatkan

kewenangan

pelayanan.

khusus

dari

Mereka
Negara

mendapatkan
Bagian

dan

menyelenggarakan keputusannya. Legitimasi yang diperoleh
oleh organisasi publik, mereka mengir member kontribusi
besar, seringkali tidak dapat dibagi dan sulit mengukur
kepentingan publik. Seperti organisasi, secara khusus pada
level nasional atau pusat

dan dibagi pada level Negara

Bagian, seringkali mempunyai budaya lebih detail identitsnya
dikaitkan dengan bahasa, etnis, agama, kebiasaan dan
geografi. Organisasi publik sering memasukkan

nilai seperi

warga Negara dan patriotism dan identitas seperti Mexican
atau Canadian, nilai, identitas disamping kapasitas teknikal
dan misi (Frederickson 1997 a dalam Frederickson, 2002).
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Dalam

pendekatan

antropologi

istilah

lembaga

mempunyai makna persetujuan atas kebiasaan, praktek dan
kesetiaan.

Pernikahan sebagai lembaga memiliki produk

hukum, kepemilikan privat, perusahaan swasta, perpajakan,
pendidikan publik. Lembaga budaya didefinisikan sering
mapan. Lembaga publik melekat pada budaya lembaga.
Merujuk pendapat ekonom Frank B. Knight, maka Norman
Uphoff dalam Frederickson, 2002:

mengemukakan bahwa

aplikasi teori organisasi modern dalam administrasi publik
cenderung mengkombinasikan dua pengertian: “ lembaga
publik sebagai

norma-norma kompleks dan perilaku ajeg

selama periode tertentu yang melayani tujuan kolektif yang
dianggap bernilai”.
Adapun istilah organisasi secara khusus digunakan pada
sektor privat batasan struktur ditemukan dan menerima
aturan-aturan akan tetapi tidak secara khusus sebagai
lembaga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa: “
lembaga juga organisasi terutama ditemukan dalam sektor
publik “, seperti: Supreme Court, the Internal Revenue
Service, the University Of Kansas, the City Of Boston, and the
Commenwealth of Masachusetts. Kelompok kepentingan,
seperti: the National Rifle Association, the United Auto
Workers organisasi penting yang mencerminkan kolektivitas
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nilai anggotanya dan kemampuan mempengaruhi kebijakan
publik, tetapi mereka tidak menggunakan kata lembaga.
Pendekatan Sosiologi juga membedakan antara teori
organisasi dan teori lembaga. W. Richard Scott dalam
Frederickson, 2002, ahli

sosiologi Standford definisi kerja

subyek institusi dan organisasi pada tahun 1995, institusi
sebagai kognitif, normative dan struktur aturan dan aktivitas
yang memberikan stabilitas dan makna ke perilaku social.
Lembaga ditransfer oleh macam-macam pembawa seperti:
siomultiple. Selanjutnya dikatakan oleh Scott, bahwa lembaga
memiliki tiga pilar yaitu: regulative, normative dan kognitif.

Pertama, pilar regulasi lembaga meliputi: elemen umum
teori

organisasi

seperti:

kecenderungan,kerah

hokum,

kinerja

aturan,

sanksi,

beda

hasil,

tenaga

kerja

atau

didefinisikan oleh pengalaman, bentuk paksaan (coercive),
rutinitas dan protokoler, standard operating procedure (SOP),
sistem pemerintahan dan sistem alokai kekuasaan dan
latihan-latihan.

Selanjutnya,

dalam

administrasi

publik

melekat pilar regulasi secara mendasar sama dengan yang
ada dalam teori organisasi modern dan secara khusus
merupakan

aplikasi

dari

teori

yang

ditemukan

dalam

administrasi publik (Rainey, 1997; Denhardt 1993; Gortner,
Mahler and Nicholson, 1997 dalam Frederickson, 2002).
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Kedua, pilar normatif

lembaga

meliputi:

logika

kepatutan sebagai lawan dari pilihan pengambilan keputusan
secara yang rasional, ekspektasi sosial dan kewajibankewajiban yang didasarkan pada ekspektasi-ekspektasi

ini,

pola akreditasi dan sertifikasi dan penekanan pada kesesuaian
dan

pelaksanaan

kewajiban.

Penting

khususnya

dalam

administrasi publik adalah nilai-nilai dan keabsahan dari
layanan publik dalam rangka melaksanakan ketertiban moral
demokratik, atau nilai-nilai rejim demokratik. Hampir semua
spek-aspek pilar normative menurut Scott dalam teori
lembaga akan dengan mudah dikenali oleh mahasiswa
administrasi publik.

Ketiga, pilar kognitif, meliputi: pola perilaku yang
didasarkan pada kategori-kategori dan rutinitas yang mapan,
pola adaptasi lembaga, inovasi yang didasarkan pada
peniruan, kecenderungan yang disengaja pada isomorphi
lembaga

dan

kecenderungan-kecenderungan

untuk

menghindari resiko dan ortodoks. Keabsahan pola-pola
kognitif dalam administrasi publik dapat dilacak ke dukungan
politik berbasis luas maupun budaya. Sekali lagi tampaknya
tidak ada perbedaan yang bermakna antara teori organisasi,
karena teori organisasi sebagaimana secara umum dipahami
dalam administrasi publik dan konsep aspek kognitif dalam
teori lembaga menurut Scott.
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Perbedaan Teori Organisasi dan Lembaga
Gagasan yang lebih besar disini adalah bahwa dalam
administrasi publik maupun dalam aplikasi teori lembaga
modern,

seperti:

administrasi

bisnis

dan

administrasi

pendidikan, teori organisasi telah menjadi teori lembaga.
Perbedaannya terletak pada tekanan pada struktur formal dan
pada manajemen dalam teori organisasi; tekanan dalam teori
lembaga pada pola perilaku kolektif yang lebih bias dipahami
sebagai hal yang bersifat eksogen dari organisasi formal, dan
pada pola-pola interaksi antara lembaga-lembaga dan konteks
social, ekonomi dan politik yang lebih luas.

Pertama, perbedaan antara organisasi dan lembaga
pada hirarkhi. Keduanya adalah sebagai sebuah subyek dari
teoritikal dan kritik manajerial, hirarkhi biasanya mengarah
kepada

sesuatu

yang

membutuhkan

pemisahan

dan

penempatan kembli bentuk organisasi yang lebih baik. Hal ini
didasarkan pada pengamatan sejumlah besar perusahaan di
Amerika, sebagaimana dikemukakan oleh Elliot Jaqures:
“ … hirarkhi manajerial adalah lebih efisien, kuat dan
dalam kenyataan struktur alami disarankan dalam organisasi
lebih besar. Struktur yang wajar, hirarkhi dapat menghasilkan
energi dan kreatifitas, produktivitas rasional dan secara actual
meningkatkan moralitas. Selanjutnya, saya berfikir banyak
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manajer tahu hal ini secara intuisi dan mempunyai hanya
kekurangan sebuah struktur

patut dapat diwujudkan oleh

intelektual untuk apa mereka selalu mengenal untuk bekerja
dan bekerja lebih baik”
Penjelasan tentang hasil penelitian tentang hirerakhi
menunjukkan

keberhasilan,

karena:

pertama,

bahwa

pekerjaan diorganisir oleh tugas dan tugas selalu meningkat
berdasar kompleksitasnya dan cenderung terpisah kedalam
kategori, kedua, mental kerja dalam manajemen meningkat
seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan juga terpisah
dalam kategori-kategori. Fungsi yang baik dari struktur
hirarkhi dengan jalan mempertemukan kebutuhan orangorang dalam organisasi, memiliki nilai tambah (value added)
bekerja bergerak keseluruh organisasi, mengidentifikasi dan
menentapkan akuntabilitas pada setiap tahap, menempatkan
orang-orang pada kompetensi yang penting pada masingmasing level organisasi dan membangun konensus bersama,
dan menerima segmentasi kerja dan hal ini penting (Jaques,
1990 dalam Frederickson, 2002).
Efektivitas Organisasi
Kompleksitas

semakin

tinggi,

maka

semakin

meningkatkan hirarkhi dalam organisasi dan akan lebih
meningkatkan beban

mentalitas. Dengan demikian dapat
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dikatakan,

pengalaman,

disaratkan

dalam apex hirarkhi karena dibutuhkan untuk

melihat

gambaran

mengantisipasi

stamina

organisasi

dibutuhkan

mental

secara

perubahan

dan

penilaian

makro

untuk

teknologi,

antara

perubahan lainnya dan batasan mengelola organisasi. Jadi
gambaran tentang organisasi diterima secara menyeluruh
oleh pegawai, meliputi: fungsi hirarkhi manajerial dapat
meningkatkan

bentuk

efektifitas

organisasi

untuk

mengembangkan pegawai dan tugas-tugasnya pada level
komplementer, dalam mana orang-orang dapat melakukan
tugas-tugas yang ditangani …. Pada akhirnya stratifikasi
manajemen setiap orang perlu dan mereka menerima setiap
tugas

yang

diembankan

padanya

(welcome).

(Jaques,

1990dalam fredericson, 2002).
Selanjutnya, perspektif teori tentang desain dan
struktur organisasi formal dan khususnya tentang hirarkhi
dalam kertas kerjanya ditemukan oleh James D. Thompson
(1967) dan diaplikasikan oleh Henry Mintzberg (1979, 1992
dalam Frederickson, 2002), bahwa teori bagan orgnaisasi
yang ditunjukkan dalam teori administrasi publik pendekatan
tradisional.
menjadi

Mintzberg

memperkenalkan

uraian

eliptikal

standard untuk visual images hirarkhi dan bahasa

yang digunakan menggambarkan images tersebut. Lebih
penting lagi, bahwa dalam organisai sector publik maupun
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sektor swasta, visual images dan bentuk bahasa struktur dan
desain organisasi berdasar hipotesis dapat diuji.
Penjabaran kerja dalam kategori secara umumnya
ditemukan dalam industri, seperti: sales dan marketing, juga
ditemukan

kategori

umum

dalam

sektor

publik,

juga

ditemukan dalam liason legialatif dan kontrak manajemen,
secara relative bersifat simple dan dapat ddakpastian adalah
esensi dari diadopsi dari Model mintzberg digunakan dalam
lembaga sektor publik, yaitu: policy department, state
department

of

social

service,

the

U.S.

Departemen

Agriculture.
Ketidakpastian Dalam Organisasi Publik (lembaga)
Dalam

yang

rasional

dan

lainnya.

Bebarapa

organisasi, khususnya dalam sector publik, didominasi oleh
lingkungannya
keabsahan
Departement
kontekstual

karena

mereka

macam-macam
of

Defense.

mendominasi

interdependensi

adalah

hanya

layanan,
Jika

contoh:

sumber
the

ketidakpastian

problem

problem

sebagai

lembaga,

utama

dalam

U.S

secara
maka
internal

lembaga. Dalam teori organisasi pola pasangan (coupeling)
secara umum digunakan menjelaskan pola interdependensi .
Tugas dan alur kerja

berpasangan secara terus menerus

mengikuti pandangan umum ( polling)
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atau resiprokal

(timbal balik) atau keduanya. Mungkin teori yang diharapkan
dapat diaplikasikan .
Menurut Thomas R. Dey (1978)

Lembaga adalah

suatu perangkat peraturan dan organisasi yang membuat
serta mengawasi pelaksanaan peraturan–peraturan tersebut
dalam suatu hubungan yang teratur di antara orang-orang
yang

menentukan

pengorganisasian

hak-haknya
dan

mengenai

pengawasan

suatu

terhadap

sistem

pemakaian

sumber daya (Departemen Kehutanan, 1992). Sistem ini
mempunyai batas-batas hukum, hak-hak pemilikan (property

rights), dan aturan-aturan perwakilan sehingga lembaga
dapat memberikan peluang yang dapat dipilih oleh anggota
masyarakat. Beberapa contoh lembaga, misalnya kredit usaha
dan Koperasi.
Bentuk lembaga di suatu daerah kemungkinan besar
sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat
setempat dan dalam masalah lembaga untuk peningkatan
partisipasi politik perempuan, tidak bisa dilepaskan dari
keluarga nelayan, kelompok nelayan, lembaga yang sudah
ada maupun institusi terkait.
Posisi strategis lembaga dalam suatu kegiatan memiliki
dasar yang kuat, jika kegiatan tersebut dilakukan oleh banyak
aktor,

berdampak

luas

terhadap
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sumberdaya

alam,

lingkungan sosial apalagi dalam lembaga sebuah gerakan
sosial yang luas diperlukan pengaturan untuk membangun
tata nilai bersama dan alat ukur keberhasilan yang diakui
secara bersama-sama oleh semua pihak. Oleh karena itu
diperlukan kesamaan persepsi tentang model-model lembaga
yang sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya
setempat.
Definisi

lain

mengatakan

bahwa

lembaga/kepranataan/institusi adalah suatu bentuk kesatuan
unsur formal (kesepakatan) beserta jaringan dukungan yang
dikembangkan secara terorganisir, yang secara kontinu
mempengaruhi sistem manajemen sumber daya dari suatu
entitas tertentu, untuk menghasilkan dan/atau melindungi
perubahan

(Oetomo,

2008).

Dalam

upaya

mendukung

kmegunaan lembaga yang telah terbentuk perlu adanya
pembiayaan

secara

internal

dan

eksternal

untuk

berkembangnya lembaga itu sendiri agar dapat bekerja
optimal.
Dalam konteks administrasi publik, lembaga tidak dimaknai
sebagai pola-pola kegiatan normatif (misalnya lembaga
perkawinann, lembaga hukum adat), tapi sebagai suatu
wadah

yang

rancang

untuk

menghasilkan

perubahan.

Lembaga merupakan hasil dari pembangunan lembaga, maka
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dalam melihat lembaga tidak bisa dipisahkan dari proses
pembangunan lembaga itu sendiri.
Sebelum menyusun Kerangka konseptual meliputi
unsur-unsur pembentuknya, maka diuraikan terlebih dahulu
didefinisi

Pembangunan

Lembaga

oleh

Milton

sebagai

berikut.
Definisi

dan

Unsur-unsur

Dari

Pembangunan

Lembaga
Definisi Pembangunan Lembaga (PL)
Secara sosiologis “lembaga” menunjuk pada “polapola normatif yang merumuskan

cara-cara bertindak atau

hubungan-hubungan sosial yang wajar, sah atau yang
diharapkan.” PL menurut Martin Landau dalam (Eaton, 1986:
103) didefinisikan

perencanaan, penataan dan pembinaan

dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali
untuk: a) mencakup perubahan-perubahan dalam nilai-nilai,
fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik dan/atau sosial; b)
menetapkan, merawat dan melindungi hubungan-hubungan
normatif dan pola-pola tindakan; c) memperoleh dukungan
dan kelengkapan dalam lingkungan. Membina jejaring atau
kaitan-kaitan (linkages) untuk memperoleh dukungan dan
kelengkapan dari lingkungannya.
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Sedang terciptanya lembaga (institutionally) adalah
kondisi akhir yang diharapkan, atau sebagai variabel evaluatif
untuk menilai keberhasilan pembangunan lembaga. Yang
diharapkan dari PL adalah lembaga-lembaga (organisasiorganisasi formal yang mendorong perubahan dan melindungi
perubahan) dalam arti sosiologis akan “dilembagakan” bahwa
mereka akan diterima sebagai modus tindakan sosial yang
wajar, sah dan diharapkan.
Dari definisi tersebut jelaslah bahwa PL mestinya
bukanlah penancapan teknologi sosial yang siap pakai, tapi
lebih menekankan pada proses belajar bersama masyarakat
dan

lingkungannya.

(Easton,1986:23)

PL

Menurut

Milton

J.

Esman

adalah

suatu

persektif

dalam
tentang

perubahan sosial yang direncanakan dan yang dibina. Ia
menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahanperubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola
kelakuan,

dalam

hubungan-hubungan

perorangan

atau

hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-persepsi baru
mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara. Ia juga tidaklah
bersangkutan dengan pengulangan pola-pola yang sudah ada,
dengan penyimpangan-penyimpangan marginal dari praktekpraktek lalu, atau dengan perbaikan-perbaikan yang sedikit
saja dalam efisiensi. Temanya yang dominan adalah inovasi.
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Adapun yang menjadi dasar pemikiran PL menurut
Milton J. Esman adalah:
1. Dalam masyarakat modern terjadi banyak perubahan dan
inovasi, baik yang menyangkut teknologi maupun polapola hubungan sosial. Namun perubahan tersebut tidak
terjadi secara otomatis. Perubahan dibawa oleh orang orang yang berpandangan bahwa perubahan itu membawa
manfaat bagi dirinya dan masyarakatnya.
2. PL merupakan salah satu cara untuk menyebarkan
perubahan tersebut secara lebih terstruktur, karena PL
memiliki dasar perekayasaan sosial yang terstruktur
3. Sebagai upaya eksperimen, PL harus dipimpin oleh orangorang

atau

melibatkan

kelompok-kelompok
dirinya

dalam

yang

sikap

secara
belajar

sadar
secara

organisatoris.
4. Karena PL merupakan suatu proses bimbingan dan proses
belajar secara sosial, maka penancapan suatu teknologi
yang sudah siap pakai bukanlah PL.
5. PL harus mencari titik temu yang sesuai antara inovasi
yang ingin disebarkan dengan kondisi lingkungan dimana
PL tersebut dilakukan namun tanpa mengorbankan inovasi
tersebut.
6. Sebagai penghantar perubahan, PL harus membangun
organisasi-organisasi yang secara teknis dapat hidup terus
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dan efektif secara sosial, serta menjadi wadah bagi inovasi
tersebut.
7. Agar

dapat

hidup

terus

maka

PL

harus

mampu

menciptakan dan mengelola hubungan-hubungan/kaitankaitan dengan organisasi-organisasi kelompok-kelompok
yang perilakunya berusaha dipengaruhi.
8. PL berfungsi untuk melayani tujuan-tujuan pembangunan
yang dinilai memerlukan campur tangan administrasi yang
otonom dan memiliki kaitan teknis dengan sistem sosial
yang lebih besar, yang berbeda dari yang dapat disediakan
oleh unit-unit administrasi yang sudah ada.
Karenanya PL ini terutama diinisiasi, difasilitasi dan
dilaksanakan oleh pemerintah karena fungsinya sebagai agent

of change di negara-negara Dunia III. Kondisi ini didasari oleh
pertimbangan bahwa: 1) pemerintah relatif memiliki jaringan
kerja administrasi yang lebih luas dibanding swasta; 2)
melalui kekuasaan formalnya inovasi atau perubahan yang
diinginkan dapat lebih mudah dilaksanakan; 3) resouces yang
dimiliki pemerintah relatif lebih tak terbatas dibanding
organisasi-organasisi

swasta.

Di

tangan

pemerintah

diharapkan life span PL akan lebih terjamin sebelum mencapai
tahap lembaga (institutionalitation).
Pada perkembangan selanjutnya PL dianggap tidak lagi
memadai, karena lembagayang diharapkan ternyata tidak
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terwujud sebagaimana yang diharapkan. Berbagai program
pembangunan, terutama yang berskala besar di bidang
peningkatan

layanan

kesehatan

dan

pendidikan,

pengembangan industri, pengembangan sumber daya, yang
sudah mendapat studi kelayakan teknis dan kelayakan
ekonomi, menemui kegagalan. World Bank yang banyak
mensponsori PL menemukan bahwa kegagalan tersebut
disebabkan kurangnya kelayakan administrasi (INTERPLAN,
1969).
Unsur- unsur Dalam PL
Menurut Milton J. Esman terdapat dua variabel
didalam pembangunan lembaga, yakni:
1. Variabel Lembaga
Variabel lembaga terdiri dari lima sub variabel yaitu:
a.

Definisi Dan Konsep-konsep Panduan

Menurut Milton model PL dapat didefinisikan bahwa:
Pembangunan Lembaga dapat dirumuskan sebagai
perencanaan,
penataan
dan
bimbingan
dari
organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali
yang (a). mewujudkan perubahan-perubahan dalam
nilai-nilai, fungi-fungsi, teknologi-teknologi fisik,
dan/atau sosial, (b). menetapkan, mengembangkan,
dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan
pola-pola tindakan yang baru, (c). memperoleh
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dukungan
tersebut.
Konsep

dan

yang

kelengkapan

menjadi

model

dalam

lingkungan

tersebut

sebagai

diuraikan dalam definisi tersebut dapat disusun dalam
bentuk diagram sebagai berikut:
Model pembangunan lembaga yang digambarkan Esman,
ditunjukkan pada Bagan 1 berikut:

Institusi, variabel:

Kaitan:

Kepemimpinan

Memungkinkan
TRANSAKSI

Doktrin

Normatif

Program

Fungsional

Sumber Daya

Tersebar

Struktur Internal

Bagan 1. Model Pembangunan Lembaga oleh Milton J.
Esman, 1966.
Kerangka

konseptual

tersebut

dalam

bagan

1

digunakan sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi metodemetode operasional dan strategi-strategi tindakan yang dapat
membantu orang atau organisasi baru dalam praktek atau
membimbing dan secara aktif terlibat sebagai penghantar

45

perubahan, khususnya dalam keadaan lintas budaya. Kelima
kelompok variabel lemabaga telah dirumuskan dengan cara
sebagai berikut:
(1). Kepemimpinan
Adalah kelompok orang yang secara aktif terlibat
dalam

merumuskan

doktrin

dan

program

lembaga,

mengarahkan aktifitas-aktifitas lembaga serta menetapkan
dan

membina

hubungan-hubungan

dengan

lingkungannya.. Kualitas kepemimpinan sangat penting
artinya, terutama sekali bagi negara kita yang cenderung
bersifat paternalistik dan membutuhkan keteladanan dalam
pola

bertindak.

Pemimpin

yang

dibutuhkan

untuk

mengembangkan mind-set dan cultur-set governance di
daerah setidaknya memiliki 4 C, yaitu: 1) concept, yakni
memiliki kerangka berfikir, visi, misi dan program yang
jelas; 2) competence, yakni perpaduan knowledge, skills,

attitude yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan

publik;

3)

commitment pada tugas dan

fungsinya yang dapat dibuktikan; dan 4) consistent (Taufiq
Effendy: 2005).
Fakor

kepemimpinan

dalam

organisasi

akan

sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga dalam
mengelola

sumberdaya yang terbatas dimiliki oleh
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lembaga. Beberapa indikator yang dapat diamati dalam
kepemimpinan adalah:
1.

Tipe kepemimpinan (otoriter atau demokratis)

2.

Konsep pemimpin (kerangka fikir, visi, misi, dan
program)

3.

Kompetensi pemimpin (ketrampilan, sikap dan
perilaku) yang public oriented

4.

Komitmen dalam menjalankan tugas

5.

Konsistensi

6.

Asal program yang dilaksanakan

7.

Peran

pemimpin

dalam

membina

dengan lembaga di luar jejaring
dengan lembaga.
dengan

kerjasama
yangterkait

Proses transaksi yang intensif

lingkungan, maka dapatdikenali, dibina

dan diperluas.
Sub variabel kedua turut mempengaruhi
keberhasilan pelembagaan nilai adalah sub variabel
doktrin sebagai berikut:
(2). Doktrin
Merupakan nilai-nilai,

tujuan-tujuan atau

metode-metode operasional yang mendasari tindakan
sosial, yang menggambarkan citra dan harapan-harapan
yang dituju. Doktrin dipandang sebagai sederetan tema
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yang memproyeksi, baik didalam organisasi itu sendiri
maupun dalam lingkungan eksternalnya, seperangkat
citra dan harapan-harapan mengenai tujuan lembaga
dan gaya tindakan.

Doktrin yang mendasari tindakan

operasional kepemerintahan tentu saja yang mewakili
nilai-nilai good governance, yakni pelayanan publik
dengan prinsip: partisipasi, efisiensi dan efektivitas,
keadilan, akuntabilitas, dan transparansi (Dwiyanto,
2003).
Doktrin

yang

berhasil

apabila

mampu

mempengaruhi pilihan nilai bagi orang – orang terkenai
doktrin tersebut. Adapun beberapa indikator dari doktrin
dapat dilihat pada bagian berikut:
1. Tujuan lembaga
2. Nilai yang dijunjung dalam organisasi
3. Harapan lembaga dimasa mendatang
4. Partisipasi perempuan nelayan
(3). Program
Adalah

tindakan-tindakan

tertentu

yang

berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan
jasa-jasa

yang

merupakan

keluaran

dari

lembaga

tersebut. . Dengan demikian program adalah terjemahan
dari doktrin ke dalam pola-pola tindakan yang nyata dan
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alokasi dari energi-energi dan sumber-sumber daya
lainnya

didalam

berhubungan

lembaga

dengan

itu

sendiri

lingkungan

dan

ekstern.

yang

Program

merupakan output dari lembaga tersebut.
Lebih luas, program-program adalah setiap
aktifitas/kegiatan pemerintahan yang dirancang untuk
mewujudkan kesejahteraan publik melalui pengelolaan
barang dan layanan publik yang memenuhi hak-hak dasar
manusia. Untuk itu penyusunan isi program/kebijakan
harus memenuhi indikator pertimbangan etika, yakni:
manfaat;

pemenuhan

hak;

keadilan

dan

pemeliharaan/keberlanjutan (Griffin & Ebert dalam James
AF Stoner, 1999) dan indikator pelayanan publik, yaitu: 1)
efektivitas program; 2 ) produktivitas keluaran yang
dibutuhkan

masyarakat;

efisiensi;

dan

kepuasan

(Ratminto & Atik, 2005). Dan dari segi operasionalnya
mampu memenuhi kriteria kelayakan ekonomi, teknis dan
administrasi (INTERPLAN , 1969).
Sebaliknya dalam proses delivery (penyampaian)
program/kebijakan pada publik juga harus memenuhi
kriteria kinerja pelayanan yang diukur dari: 1) keadilan
dan persamaan pelayanan; 2) kepastian waktu dan biaya
menurut standar efisiensi; 3) responsivitas;
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Program

yang

dinamakan

berhasil

apabila

menjadi luaran yang diterima masyarakat terukur hasilnya
dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Beberapa indikator program adalah sebagai berikut:
1. Alokasi sumber daya
2. Kesesuaian

kepentingan

program

dengan

kebutuhan masyarakat nelayan
3. Keadilan
4. Efisiensi
5. Efektivitas program
6. Produktivitas

keluaran

yang

dibutuhkan

masyarakat
7. Kepuasan masyarakat terhadap program
8. Transparansi
9. Akuntabilitas
10. Keberlanjutan program
11. Suap/rente birokrasi (Dwiyanto: 2003).
(4). Sumber Daya
Adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia,
teknologi

dan

penerangan

dari

Masukan/input

dibutuhkan

oleh

lembaga
lembaga

tersebut.
dalam

menjalankan aktifitasnya. Pada umumnya ang dituding
menjadi kendala dalam pelaksanaan program adalah
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keterbatasan

kualitas

dan

kuantitas

sumber

daya

(berupa SDM, dana, sarana, fisik, dan teknologi) di
daerah. Namun dengan kepemimpinan yang baik dan
berkomitmen dan berkreatifitas tinggi, kendala-kendala
demikian dapat diatasi dalam banyak cara.
Selain itu, indikator dari sumber daya adalah
sebagai berikut:
1. Keuangan
2. Sarana prasarana
3. Sumber daya manusia
4. Teknologi
5. Potensi yang telah dikembangkan
6. Kerjasama dengan organisasi di luar untuk
pengelolaan sumber daya
Sumber daya tidak difasilitasi hanya dengan
apa yang de factoyang ada di pemerintah daerah, tapi
juga semua potensi yang mungkin dimiliki daerah.
Dengan kreatifitas pimpinan yang mampu melihat dan
membina jejaring dengan seluruh potensi sumber daya
yang ada di daerah, maka sumber daya bisa jadi tidak
terbatas lagi. Upaya ini bisa ditempuh dengan membina
jejaring pada dunia usaha dan LSM-LSM terkait, dalam
bentuk: parnership, outsourching atau komersialisasi dan
korporatisasi

bidang-bidang
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tertentu yang mungkin

dilakukan tapi tidak mengalihkan tanggung-jawab utama
pemerintah

pada

publik

apalagi

mengorbankan

kepentingan publik.
(5). Struktur Intern
Struktur intern dirumuskan sebagai “struktur dan
proses-proses yang diadakan untuk bekerjanya lembaga
tersebut dan bagi pemeliharaannya. Pembagian dari
peranan-peranan di dalam organisasi tersebut, pola-pola
kewenangan internnya dan sistem-sistem komunikasi,
komitmen

dari

orang-orangnya

pada

doktrin

dan

program dari organisasi tersebut, akan mempengaruhi
kemampuannya

untuk

melaksanakan

komitmen-

komitmen yang sudah diprogram.
Yang dimaksud sebagai struktur intern ini adalah
pola hubungan antar pelaku dalam pemerintahan untuk
men-delivery program layanan publik yang diemban
lembaga.Delivery program dalam masyarakat. Karenanya
lembaga tidak harus berbentuk organisasi dengan
struktur formal yang ketat, namun bisa bersifat informal,
lentur, sementara atau bahkan berwujud mekanisme,
prosedur dan jaringan (Dwiyanto, 2003).
Pembentukan struktur intern ini harus disesuaikan
dengan kebutuhan efektifitas struktur intern. Dengan
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demikian dapat dikatakan keberhasilan pelembagaan
nilai didukung oleh efektifitas struktur intern dengan
indikator sebagai berikut:
1. Struktur organisasi
2. Pembagian peran
3. Pembagian kewenangan
4. Sistem komunikasi
5. Komitmen
Variabel

pembangunan

lembaga

kedua

adalah variabel lingkungan dengan empat kaitannya
(lingkages). Adapun uraian variabel lingkungan yang
mempengaruhi

pembangunan

lembaga

adalah

sebagai berikut:
2. Variabel Lingkungan
Variabel lingkungan terdiri dari empat sub variabel
lingkages (kaitan) sebagai berikut:
(1). Kaitan-kaitan yang memungkinkan (Enabling Linkages)
Adalah kaitan yang menghubungkan lembaga
tersebut

dengan

organisasi-organisasi,

kelompok-

kelompok dan individu-individu yang mengontrol alokasi
kewenangan

dan

alokasi
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sumber

daya

yang

memungkinkan lembaga tersebut untuk beroperasi dan
berlanjut.Kaitan

yang

memungkinkan

indikatornya

sebagai berikut:
1. Kaitan dengan organisasi, kelompok dan individu lain
dalam hal pembagian

wewenang

2. Kaitan dengan organisasi, kelompok dan individu lain
dalam hal sumber daya
Dalam

konteks

kontemporer,

adalah kaitan-kaitan

dengan

enabling linkages
stakeholders yang

menentukan legitimasi kewenangan dan perolehan
sumber daya lembaga.

(2). Kaitan-kaitan fungsional (Functional Linkages)
Adalah kaitan-kaitan yang menghubungkan lembaga
dengan organisasi yang menjalankan fungsi dan jasa
yang merupakan pelengkap dalam arti produksi, yang
menyediakan

masukan-masukan

dan

yang

menggunakan keluaran dari lembaga tersebut. Input
bisa berasal dari universitas untuk memperoleh tenaga
ahli, sedang pemanfat output adalah kelompok sasaran
yang perilakunya hendak diubah (cilent, beneficiaries,
publik). Kaitan-kaitan pendukung ini juga termasuk
seluruh potensi SDM dan SDA yang ada di daerah yang
bersangkutan.
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Adapun

indikator

dari

kaitan

fungsional

adalah:
1. Kaitan dengan lembaga/organisasi lain dalam
penyediaan bahan
2. Kaitan dengan lembaga/organsasi lain dalam
pemanfaatan output lembaga

( lingkages)
3. Kaitan dengan lembaga yang mempunyai fungsi,
akan tetapi menghambat kinerja

lembaga yang

seharusnya,
(3). Kaitan-kaitan normatif (Normative Linkages)
Adalah kaitan-kaitan yang menghubungkan
nilai-nilai

lembaga

dengan

nilai

-nilai/norma-norma

lingkungannya. Kaitan normatif ini diperlukan terutama
bagi lembaga-lembaga yang membawa nilai-nilai/normanorma baru karena dapat memperoleh dukungan atau
tentangan.
Kaitan normatif

indikatornya: kaitan dengan nilai dan norma dalam
masyarakat, maupun aturan formal.

(4). Kaitan-kaitan tersebar (Diffusion Linkages)
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Adalah kaitan-kaitan yang menghubungkan lembaga
dengan unsur-unsur dalam masyarakat yang tidak dapat
dengan jelas diidentifikasi oleh keanggotaan dalam organisasi
formal.
Kaitan tersebar indikatornya sebagai berikut: kaitan lembaga
dengan masyarakat
Disamping kedua variabel dengan sub variabel yang
ada, maka kedua variabel dihubungkan dengan Transaksi,
yang artinya adalah: proses mengenali, mengembangkan dan
membina jejaring dengan unsur-unsur dalam lingkungan yang
terkait dengan aktivitas lembaga. Dalam proses transaksi ini
terus-menerus terjadi dinamika pertukaran antara lembaga
dengan unsur-unsur lingkungan. Lembaga mengeluarkan

output yang berisi perubahan/inovasi, unsur-unsur lingkungan
yang terkait merespon, menilai dan memberi masukan baru.
Bisa juga terjadi hal yang sebaliknya, lingkungan menawarkan
perubahan

dan

agen

pemerintah

meresponnya

dan

memberikan penguatan. Respon dan masukan dari unsurunsur lingkungan yang terkait diolah dalam sebuah proses
belajar

bersama

lingkungan,

namun

tidak

mengubah/mengorbankan nilai dan tujuan utama inovasi.
Yang berubah adalah cara men-delivery inovasi tersebut.
Dengan demikian,

Pembangunan Lembaga

adalah

sarana untuk memberi wadah (organisasi formal-informal,
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atau bahkan mekanisme, prosedur, ataupun yang berbentuk
jaringan). Publik bisa menilai manakala mereka telah belajar
dan mengetahui hak-hak yang mereka miliki, PL adalah
sarana dan proses belajar bersama antara publik dan
pemerintah daerah.
Jika variabel-variabel ini disandingkan dengan temuan
pada penelitian terdahulu maka ada perbedaan yang cukup
signifikan. Dalam teori yang disampaikan Esman hanya
melihat variabel internal organisasi, transaksi dan variabel
lingkungan sebagai penentu pembangunan lembaga, tetapi
tidak ada penjelasan/ukuran lebih lanjut maksud dari variabel
eksternal, dan hanya disebutkan ada 4 yakni kaitan normatif,
kaitan fungsional, kaitan yang memungkinkan dan kaitan
tersebar. Sementara berbagai studi di atas dengan jelas
menyebut

variabel

lingkungan.

Disamping

itu,

ukuran

lembaga sendiri oleh Esman tidak dinyatakan dengan jelas.
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METODOLOGI DALAM RISET PEMBANGUNAN
LEMBAGA
Jiri Nehnevajsa
Pengantar
Inovasi organisasi dikaji untuk menetapkan apakah
dapat diamati tentang proses dimana inovasi dilembagakan,
peneliti harus menguraikan sejumlah isu metodologi. Paper
Milton merupakan peta (map) atau outline berisi tentang
beberapa elemen dapat secara sistematis diantisipasi dan
dicatat.
Bagian

pertama,

menyarankan

kerangka

umum

sebagai referensi keterkaitan antara penelitian dan praktik
pengembangannya

sebagai

sebuah

siklus

awal

dimulai

dengan evaluasi kinerja dari beberapa susunan lembaga.
Evaluasi kembali dari program baru dapat dimulai.
A. Siklus Desain.
Jika kebutuhan sosial yang khusus tidak terpenuhi atau
ada masalah yang diantisipasi dimana tidak ada kerangka
lembaga yang ada yang menanganinya, maka diperlukan
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pembentukan lembaga baru. Sebuah rencana dibutuhkan,
menyuarakan tujuan-tujuannya, jenis komponen bahan dan
manusia

yang

mungkin

dibutuhkan,

jenis

dan

bentuk

organisasi { struktur lembaga} yang akan memberikan organ
fasilitatif terbaik dan jenis-jenis pengaturan antar lembaga
yang paling mungkin mampu proses pembentukan lembaga
itu berhasil. Pelajaran dari perancangan sistem-sistem yang
berskala besar dengan demikian langsung bisa dipakai.
Bagaimana
lembaga

yang

seseorang

akan

mengembangkan

melakukan

yang

sebuah

diharapkan

dari

keberadaan lembaga baru itu? Bagaimana lembaga tersebut
mencapai tujuan-tujuannya dengan konsekwensi-konsekwensi
negative yang paling kecil, yang beberapa tampak tidak
terelakkan dalam setiap inovasi sosial. Sampai sebuah
rencana telah diimplementasikan, dalam beberapa saat,
pertanyaannya muncul lagi dan lagi mengenai apakah
lembaga yang baru itu berhasil mencapai tujuan-tujuan yang
diharapkan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk melakukan
evaluasi berangkai dari rancangan lembaga tadi selama
proses implementasinya. Hal ini mengarahkan kita pada
kebutuhanmonitoring tingkat kesesuaian antara rencana dan
pencapainya,

dan

sejauh

mana

antara

rencana

dan

implementasi semakin lama semakin jauh antara tujuan dan
pencapaian atau sebaliknya. Jika terjadi kesenjangan besar
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antara rancangan lembaga dan pencapaian tujuannya, maka
dibutuhkan rancangan kembali begitu sumber-sumber atau
sebab-sebab kesenjangan itu telah dikenali.
Langkah-langkah

siklus

yang

logis

yang

telah

didiskusikan sebelumnya pada dasarnya sama saja, kecuali
bahwa titik awalnya berbeda. Oleh karena itu, urutannya,
termasuk

penelitian,

sedikit

berbeda

dalam

siklus

perancangan dan dalam siklus evaluasi:
1. Persyaratan tujuan: perumusan tujuan yang perlu
dicapai oleh lembaga baru
a. Keputusan

apakah

sebuah

lembaga

perlu

dirancang atau dibangun untuk mencapai tujuantujuan tersebut.
b. Upaya perancangan lembaga, termasuk paling
tidak:
2. Persyaratan perancangan:
a. Persayaratan fungsional: identifikasi fungsi-fungsi
yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.
b. Persyaratan sumberdaya: identifikasi sumbersumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung
fungi-fungsi

tersebut,

yaitu:

dana,

pasokan-

pasokan, peralatan, bahan-bahan dan fasilitasfasilitas.
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c.

Persyaratan

tindakan

manusia:

identifikasi

tindakan-tindakan yang harus dilakukan manusia
untuk

melaksanakan

fungsi-fungsi

yang

dbutuhkan
d. Persayaratan personil: identifikasi peran-peran
sosial kemana persyaratan tindakan manusia itu
perlu

dikelompokkan

sedemikian

untuk

menentukan jenis-jenis personil dan jumlahnya
serta kualifikasi personil yang diperlukan.
e. Persyaratan organisasi: identifikasi pilihan-pilihan
cara

dimana

peran-peran

dihubungkan satu

sosial

dapat

dengan yang lain

dalam

sebuah bentuk organisasi.
f.

Persyaratan antar muka: identifikasi cara-cara
dimana

keseluruhan

lembaga

dapat

diinterkoneksikan satu dengan yang lain dan
sistem sosial sebagai satu keseluruhan.; penting
dicatat masukkan mana yang diperlukan dan dari
mana, luaran apa yang ditumbuhkan dan oleh
siapa, dan kendala-kendala apa yang ada pada
lembaga yang dirancang yang diakibatkan oleh
kaitan oleh lingkungan..
3.

Analisis

kelayakan:

identifikasi

atas

rancangan-

rancangan lembaga yang layak secara teknis.
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4. Analisis keefektifan: identifikasi keefektifan relatif
terhadap tujuan dan langkah satu dari rancanganrancangan alternatif.
5. Analisis keefektifan biaya: identifikasi rancanganrancangan yang layak yang memiliki baik keefektifan
yang memadai dan paling murah (anggaran maupun
biaya sosial)
a. Keputusan

untuk

mengimplementasikan

rangcangan lembaga, yaitu apakah membangun
sebuah

lembaga

sesuai

dengan

spesifikasi

rancangannya.
6. Analisis realisasi: pengamatan apakah rancangan
yang dipakai menuju ke pencapaian tujuan yang
diharapkan.
a. Jika ya, tidak diperlukan peneltian atau tindakan
lebih lanjut, kembali ke siklus evaluasi
perancangan reevaluasi dalam langkah 1 seolaholah lembaga baru tersebut telah beroperasi
dengan normal,
b. Jika tidak, teruskan ke langkah 7.
7. Kinerja buruk: penjelasan atas sumber-sumber kinerja
buruk

tadi

atau

alas

an-alasannya,

dari

penyimpangan antara yang direncanakan dengan
hasilnya.,

kemudian

degradasi.
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pencarian

sumber-sumber

a. Kembali ke langkah 2 untuk upaya redisain.
Dalam siklus evaluasi, terdapat 4 dimensi normatif yang
dapat

ditunjukkan

melalui

analisis

data,

dan

harus

ditunjukkan jika kita ingin menguraikan secara total kinerja
lembaga dalam lingkungan yang lebih luas. Dalam desain
siklus, dibangunnya bentuk lembaga baru melalui beberapa
kebutuhan

baru

dan

yang

memungkinkan,

dengan

mempertimbangkan beberapa macam aplikasinya.
Perlu diperhatikan bahwa desain dipengaruhi oleh misi
yang dikembangkan oleh lembaga baru dan tujuan baru yang
telah ditetapkan. Hambatan besar yang dihadapi lembaga
baru

adalah

tujuan

sosial

yang

lebih

besar

yang

mempengaruhi lembaga dalam bentuk dukungan maupun
hambatan.

Hasil lembaga baru

keberadaan

misi

persyaratan di

yang

telah

juga dipengaruhi oleh

ada

pada

lembaga

dan

internal dan kaitan dengan lingkungannya.

Tujuan dari lembaga adalah pencapaian jenjang kemandirian
lembaga, hal ini juga dipengaruhi oleh kewenangan lembaga
terkait dengan input maupun outputnya yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan baru.
Pada

akhirnya,

antisipasi-antisipasi

rencana

menyangkut

tersebut

dibatasi

oleh

konsekwensi-konsekwensi

yang mungkin terjadi akibat adanya lembaga baru kedalam
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sistem sosial yang ada, sekalipun jika lembaga tersebut
memadai

sebagai

solusi

teknis

{

layak,

efektif,

dan

terjangkau}. Dengan kata lain, pembentukan lembaga baru
kedalam sebuah masyarakat menghasilkan semacam reaksi
berantai dengan beberapa dampak yang segera dapat
kelihatan, beberapa baru dirasakan kemudian; beberapa
dampaknya besar dan yang lain relative kecil (hanya
mempengaruhi sedikit orang}; beberapa dampak dipersepsi
sebagai bagus sekali dan yang lain dianggap merusak nilainilai sosial yang berbeda dengan nilai-nilai yang secara
langsung dibawa oleh lembaga.
Interaksi Siklus
Siklus eavaluasi berhubungan dengan penilaian atas
operasi yang sedang berjalan dan perbaikannya, sehingga hal
ini masuk kedalam masalah perancangan ketika perbaikan
dibutuhkan dan diputuskan. Siklus perancangan bercampur
kedalam isu evaluasi ketika sebuah perancangan khusus telah
diputuskan dan diimplementasikan, sehingga sebuah lembaga
baru dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sosial yang belum
terpenuhi. Satu interaksi lain antara kemudian), sedemikian
rupa sehingga mengarah pada ditemukannya kesenjangan
yang sangat besar antara tujuan yang dimaksud dan
realisasinya, sebuah masyarakat dapat bertindak untuk dapat
mengatasi masalah ini seolah-olah kebutuhan tersebut tidak
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bisa dipenuhi sama sekali, dan dengan demikian bergerak
kedalam upaya perancangan untuk menghasilkan sebuah
lembaga

baru,

untuk

mengatasi.

Atau

sebuah

upaya

perancangan dapat mengarah ke solusi-solusi yang mendekati
fungsi-fungsi dan organisasi dari lembaga yang sudah ada.
Dalam hal ini, masyarakat dapat bergerak untuk menenmukan
misi lembaga yang baru dalam lembaga yang sudah ada.
Dimensi Nilai
Pembentukan lembaga dipijakkan pada rencana-rencana
yang memiliki resiko politis dan normatif. Nilai-nilai yang
mendasarinya memiliki karakteristik sebagai berikut:
a.

Nilai-nilai tersebut bersifat majemuk tidak tunggal.
Selalu ada lebih dari satu nilai yang memberi
pembenaran bagi pengembangan sebuah lembaga.
Jika ada nilai-nilai yang bertentangan dan muncul
kebutuhan untuk memilih satu daripada yang lain,
perencana harus menentukan prioritas diatas basis
yang menjadi basis bagi pemilihan nilai tadi. Contoh:
kebebasan mungkin sebuah peluang untuk memilih
dengan tanpa memeprhatikan kepentingan orang
lain, sebaliknya keselamatan mungkin memerlukan
kontrol sosial yang lebih tinggi.
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b.

Nilai-nilai memiliki baik implikasi umum maupun
operasional,

misalnya:

pria

menghargai

kesejahteraan, mereka juga menghargai kesehatan,
keamanan,

keselamatan,

cinta,

afeksi,

keadilan,

pencerahan dan sejenisnya. Nilai-nilai yang umum
tersebut hanya bisa diterjemahkan dalam programprogram aksi melalui indicator-indikator operasonal.
Kesejahteraan mungkin berarti upah tahunan yang
terjamin,

kesehatan

berarti

sistem

asuransi

kesehatan, pencerahanan berarti sistem pendidikan
dan lainnya.
c.

Peneliti juga memiliki nilai-nilai. Hal ini tidak boleh
mempengaruhi pekerjaan mereka. Mereka jarang
dalam

posisi

dimana

mereka

harus

mengambil

keputusan atas nilai yang menentukan bagaimana
lembaga baru tersebut dibangun atau urutan prioritas
nilai-nilai tersebut. Akan tetapi, orientasi nilai para
peneliti itu tersebut cendeung mempengaruhi jenis
data

yang

dicari

dan

diinterpretasikan.
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cara

data

tersebut

Pemetaan Variabel-variabel.
1. Pemetaan atau Mapping Variabel .
Sebuah Lembaga yang akan direncanakan didirikan
seharusnya memenuhi beberapa perspektif dibagi
kedalam tiga skema organisasi atau dikenal dengan
mapping variabel, meliputi sebagai berikut:
a. Mapping

blueprint

:

berisi

tentang

detail

(elaborasi) tentang lembaga baru yang akan
didirikan dan berisi tentang poin-poin yang
diperlukan dalam proses perencanaan, seperti:
bagaimana anggaran digunakan, bagaimana nilai
diterapkan oleh yang berkuasa atau kemungkinan
ketersediaan pendanaan maupun sistem secara
umum.
b. Mapping operasi: berisi tentang detail (elaborasi)
dari bagaimana lembaga secara actual dibangun,
meliputi:

uraian

detail

blueprint,

pembangunan

tentang

aktualisasi

organisasi

menjadi

sebuah lembaga, membuat kompromi antara
normatif dan informasi baru dengan mengurangi
penyimpangan (deviasi) dari ide dasarnya secara
realistik.
c.

Image Mapping: berisi tentang detail (elaborasi)
bagaimana

partisipan
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terlibat

dalam

proses

pembangunan

lembaga

kedalam

lembaga,

meliputi: peran sosial dan perbedaan kelompok
kepentingan,

imagenya

dalam

pengembilan

keputusan.

2. Pemetaan Dimensi Dalam Kelembagaan.

Pertama, doktrin lembaga. Hal ini mencakup:
a). tujuan operasional, b). sasaran-saran sosial, c).
metode-metode operasi yaitu cara bagaimana tujuan
tadi akan dicapai, kapan dan seberapa sering
(program nyata dari lembaga) dan, d). pembenaranyang menempatkan lembaga tadi kedalam konteks
aspirasi manusia yang lebih besar.

Kedua,
pertimbangan

tema

lembaga,

yang

atas

aspek-aspek

mencakup

seperti:

a).

penterjemahan doktrin lembaga menjadi sloganslogan yang mudah dipahami yang sederhana namun
merupakan

pernyataan

tujuan,

menggambarkan

sasaran-saran lembaga, pembenaran yang penuh
nilai, dan metode operasi umumnya; dan b). symbolsimbol lembaga yang menunjukkan upaya lembaga
tadi sebagai satu keseluruhan, atau aspek-aspek yang
paling menyeluruh dari lembaga tersebut.

Ketiga,

Kepemimpinan.

Dua

jenis

kepemimpinan harus dibedakan: a). inisiator yaitu
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orang yang secara aktif terlibat dalam perumusan
doktrin dan program lembaga, b). pelaksana yaitu
orang-orang yang mengarahkan operasi dari lembaga
tersebut. Pemimpin-pemimpin ini lebih lanjut dapat
digambarkan dalam basis asal mereka dalam struktur
sosial,

atribut-atribut

pencapaian

mereka

kualitas
dan

mereka,

pengalaman

juga
serta

ketrampilan mereka. Pemimpin adalah orang-orang
yang memiliki motif dan aspirasi yang khusus,
seperti:

keinginan

kekuasaan,

untuk

memperoleh

melayani,

memperoleh

kekayaan,

memperoleh

kemasyuran menjadi instrumental bagi lembaga duindividu mengekspresikan diri atau menemukan cara
untuk menyelematkan diri dari lingkungan yang tidak
diinginkan ataupun mengancam. Biasanya kita bisa
mengenali kombinasi motif-motif tersebut.

Keempat, Personil, yang secara konsep lebih
luas dari kepemimpinan. Kebutuhan personil akan
ditentukan oleh definisi kepemimpinan. Pemeliharaan
personil juga tergantung dari kepemimpinan. Otoritas
individu-individu yang dikatakan sebagai personil
dibatasi oleh kinerja khusus dan biasnya tugas-tugas
yang berulang. Personil dalam sebuah lembaga
meiliki karakteristik seperti: a). ukuran: diukur secara
numerik (jumlahnya dan anggarannya), b). ragam
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ketrampilan dan pendidikan, jumlah professional
relative, semi professional, pekerja kerah putih dan
lain-lain, dan c). gabungan peran dan cara bagaimana
kinerja mereka dihubungkan secara spasial, temporal
dan fugsional ke operasi

Kelima, sumberdaya. Hal ini mencakup: a).
uang dalam bentuk anggaran atau pendapatan, b).
instalasi fisik (gedung), c). peralatan, d). pasokan,
(akan berkurang kalau dipakai). e). material, f).
fasilitas lainnya.

Keenam,
sebuah

jejaring

organisasi.
peran

Organisasi

sosial

adalah

masing-masing

dirumuskan secara normative sedemikian sehingga
pembagian kerja menyeluruh menghasilkan upaya
terpadu

yang

lembaga.Sebuah

efisien

menuju

organisasi

dapat

tujuan-tujuan
digambarkan

dengan: a). tingkat otonomi dari otoritas diluar sistem
sangsi lembaga, b). lapisan-lapisan hirarkhi, c).
tingkat

sentralisasi

fungsi-fungsi

pengambilan

keputusan, d). tingkat konsentrasi geografi atau
penyebaran, e). jenis divisi-divisi fungsional dan
administrative, f). garis komando, g). garis staff, h).
garis kendali Himplementasi,

Ketujuh,

Kaitan-kaitan

lembaga

dengan

individu dan lembaga-lembaga yang memiliki otoritas
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atas

lembaga

tadi.

Hal

ini

disebut

yang

memungkinkan oleh Milton Esman. Hal ini berkisar
khususnya tentang isu-isu: a). apakah lembaga tadi
akan dibentuk atau dipelihara begitu dibentuk, b).
jenis-jenis sumberdaya, kapan dan bagaimana akan
diterima secara sah dan darimana. Kaitan yang
memungkinkan ini menghubungkan lembaga kea
gen-agen atau individu yang diatasnya. Dengan
demikian, lembaga-lembaga jenis ini akan menjadi
fokus

analisis

jika

seseorang

untuk

mencari

pemahaman atas sebuah lembaga yang terkait
dengan

mereka

dalam

pengertian

yang

kaiatan

fungsional

yang

memungkinkan.

Kedelapan,

mengaitkan lembaga ke lembaga-lembaga lain yang
menyediakan dukungan atau berharap mendapatkan
dukungan darinya. Hal ini berarti bahwa biasanya
terdapat lembaga-lembaga lain yang: a). memberikan
sebagian masukkan ke lembaga, b). mengharapkan
beberapa keluaran dari lembaga, membatasinya:
misalnya berkompetisi atau bersaing pada pemimpin
yang sama, personil yang ama, sumberdaya yang
sama, atau bersaing untuk fungsi atau peran yang
sama.
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Kesembilan,

kaitan

normatif,

terdapat

batasan etis dan ideologis, namun batasan-batasan
tersebut juga merupakan bagian dari lembaga.
Doktrin lembaga dan aturan-turan normative lainnya
secara eksplisit maupun implicit berhubungan dengan
nilai-nilai sosial utama. Akan tetapi, nilai-nilai ini yang
biasanya terlembagakan dalam domain kehidupan
sosial lainnya, seperti: agama dan politik. Oleh karena
itu, penting untuk mempertimbangkan paling tidak:
a). kebiasaan-kebiasaan, bagaimana dan dimana
dilembagakan nilai-nilai yang dibawa lembaga secara
eksplisit maupun implicit, b). moralitas, bagaimana
dan

dimana

lembaga,
lembaga.

c).

dilembagakan

yang

dibawa

oleh

hokum-hukum

yang

dibawa

oleh

Oleh

berhubungan

karena

dengan

itu,

isu

kesesuaian

sentralnya

nilai

lembaga

dengan kebiasaan moral dan hokum.

Kesepuluh, kaitan menyebar (diffused). Hal
ini menyangkut perlawanan atau dukungan umum
pada

politik

memungkinkan,
normatif

masyarakat,
yang

agen-agen

fungsional

maupun

yang
yang

terhadap lembaga. Pertanyaan identifikasi

dapat berarti: a). apa sumber-sumber perlawanan
dan mengapa, b). apa sumber-sumber dukungan dan
mengapa,
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3. Pemakaian Pemetaan
Ada 10 kluster konseptual:
1. Doktrin lembaga,
2. Tema lembaga,
3. Kepemimpinan lembaga,
4. Personil Lembaga,
5. Sumberdaya lembaga,
6. Organisasi lembaga,
7. Kaitan yang memungkinkan,
8. Kaitan fungsional,
9. Kaitan normatif,
10. Kaitan tersebar.
Untuk setiap konsep-konsep ini peta cetak biru yang
diharapkan

akan

mengandung

jawaban-jawaban

atas

pertanyaan-pertanyaan spesifik; dan dalam kenyataannnya
akan mengandung jawaban-jawaban atas lebih banyak
pertanyaan yang tidak dinyatakan dalam dokumen-dokumen
itu, tapi yang bisa diturunkan lebih jauh dari itu. Serupa
dengan hal tersebut peta operasi mengidentifikasi fungsi
lembaga nyata, sepanjang sumbu utama yang sama dan
komponen-komponen setiap sumbu tersebut. Akhirnya, peta
citra mengandung informasi-informasi yang sama karena
diambil dari mereka yang melihat lembaga dari sudut
pandang yang berbeda. Penjelasannya atas kesenjangan
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antara hasil yang diharapkan dan hasil yang diperoleh
memerlukan

identifikasi

atas

bidang-bidang

yang

tidak

menyatu dalam peta. Inkonsistensi itu mungkin:
a). Internal didalam cetak biru, seperti: ketika terlalu
banyak yang diminta atas beberapa orang dalam
waktu yang sedikit; atau ketika bidang-bidang
otoritas yang tumpang tindih dalam organisasi
menyebabkan tak seorangpun menjalankan tugas
yang

diembankan

ketepatan

atau

maupun

melakukannya

kesegaraan

yang

dengan
tidak

memadai,
b). Inkonsistensi dapat disebabkan kesenjangan antara
operasi dan cetak biru, akibat dari cetak biru tidak
diketahui atau disalahpahami atau karena perilaku
yang terjadi menyimpang secara sengaja atau dari
perilaku yang sehausnya,
c).

Inkonsistensi dapat disebabkan oleh kesenjangan
antara citra dan cetak biru dan, sejauh manusia
bertindak dalam sisuasi yang mereka definisikan
hasilnya adalah ketidaksesuaian dengan arahan
cetak biru,

d). Inkonsistensi dapat disebabkan oleh kesenjangan
antara operasi dan citra sedemikian rupa sehingga
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kesulitan-kesulitan

diantara

keduanya

menyebabkan implementasi tujuan lembaga sulit
dicapai atau tidak mungkin dicapai.
e). Inkonsistensi dapat disebabkan oleh kesenjangan
antara cetak biru, operasi dan citra sedemikian
sehingga yang diharapkan bukan yang terjadi; dan
yang diharapkan atau yang berlangsung tidak
dipahami secara akurat.
Dengan

demikian

disimpulkan

Kerangka

Penelitian

Pembangunan Lembaga sebagai berikut:
1. Terdapat kebutuhan untuk menghasilkan cetak biru,
operasi dan peta citra dari sebuah lembaga pada
suatu

waktu

tertentu

di

waktu

sekarang.

Masalahnya adalah penggambaran sejauh yang
dibutuhkan untuk menghasilkan peta-peta tersebut
secara sistematis. Dimensi-dimensi yang dibutuhkan
peta-peta tersebut harus dicapai minimal termasuk
doktrin, tema, kepemimpinan, personil, organisasi,
sumberdaya,

kaitan-kaitan

yang

meungkinkan,

fungsional, normative dan tersebar. Isu analitiknya
dalam hal ini adalah penggabungan peta-peta
tersebut dalam sebuah upaya untuk mengenali
sumber-sumber

kekuatan
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lembaga

dan

kelemahannya

yang

terdapat

pada

perbedaan

diantara peta cetak biro , peta operasi dan peta citra
dalam setiap dimensi. Maslahnya berkaitan dengan
aksi (merencanakan untuk aksi) segera setelah
upaya

yang

terpadu

disusun

dilakukan

untuk

mengenali solusi-solusi yang akan membawa petapeta tersebut dalam harmoni yang lebih baik satu
sama lain.
2. Terdapat kebutuhan untuk menghasilkan peta blue
print, peta operasi dan peta citra sejauh mungkin
dalam tahapan-tahapan sejarah lembaga tersebut.
Dalam hal ini yang terpenting berhubungan dengan
upaya menghasilkan peta antisenden (historis) yang
akan

dapat

membuatnya

dapat

dibandingkan

dengan peta awal.
3. Terdapat

kebutuhan

lingkungan

atau

mempengaruhi
perubahan.
penggambaran

untuk

mempertimbangkan

kejadiannya-kejadian

baik

stabilitas

Maslahnya

historis

adalah

yang
maupun

sekali

lagi

yang memungkinkan mengenali

berbagai kejadian-kejadian yang telah menyebabkan
konsekwensi-konsekwensi pada lembaga sebagai
keseluruhan atau untuk untuk satu dimensi peta
tertentu,
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4. Terdapat kebutuhan untuk mengenali masa depan
yang akan dihadapi lembaga sebagai keseluruhan
atau

dalam

satu

dimensi

peta

yang

khusus,

kotigensi atas dinamika yang sekarang terjadi
maupun akibat inovasi secara sengaja.

5. Dalam kondisi penelitian ideal langkah-langkah yang
telah digambarkan menganggap analisis

masa

depan yang serupa atas lembaga dan agen-agen
yang

tindakan-tindakan

dan

fungsi-fungsinya

penting bagi lembaga dan yang perilakunya akan
menentukan masa depannya.
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DIMENSI WAKTU DALAM PEMBANGUNAN
LEMBAGA
Norman T. Uphoff dan Warren F. Ilchman
Penjelasan pentingnya dimensi waktu dalam pembangunan
lembaga sebagaimana dipaparkan oleh Norman T. Uphoff ,
adalah: pelembagaan inovasi cenderung berjangka panjang
sumberdaya cukup. Kerangka kerja perubahan sosial yang
telah direncanakan tergantung dengan analisis waktu dalam
kaitannya dengan berbagai unsur yang terlibat dalam
perubahan. Gagasan yang telah dituangkan dalam blue print
tentang

pelembagaan

inovasi

sangat

ditentukan

oleh

konstribusi dan konsisten dukungan kepemimpinan, doktrin,
program, sumber daya dan struktur kebutuhan integrasi
aspirasi, prodduktivitas, perencanaan dan lembagabsemuanya
mempunyai dimensi waktu yang berbeda.
Agen pembangunan lembaga yang dilakukan secara
terencana bukan hanya perubahan sosial, akan tetapi juga
mengendalikan masyarakat dengan tujuan tertentu. Dengan
membangun

lembaga

yang
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berhasil

guna,

para

agen

pembangunan berusaha mengendalikan arah perubahan dan
untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu yang lebih
pendek.

Peran

agen

adalah

mendampingi

proses

pembentukan kelompok di masyarakat yang memiliki tujuan
dan kepentingan sama, setelah dibentuk kemudian lembagalembaga tersebut untuk sementara dibiarkan ditangani oleh
kelompok untuk ditangani paling tidak untuk sementara
waktu, agar harapan perubahan-perubahan berikutnya segera
terbangun.

Dengan

demikian

lembaga

pembangunan

memberikan orang-orang kemampuan untuk mengendalikan
waktu itu sendiri.
Teori Organisasi dan Dimensi Waktu
Agen pembangunan diharapkan

menguasai teori

organisasi sebagaimana disarankan oleh Chester Barnard
terutama

dalam

studi

lintas

budaya.

Teori

organisasi

digunakan untuk insentif yang diterima oleh masyarakat akan
mempengaruhi perubahan organisasi. Hal ini berkesuaian
dengan tujuan daripada pembangunan lembaga adalah
merubah prilaku melalui perubahan-perubahan dorongan dari
dalam

dan/atau

menyediakan

norma-norma..

selamanya

Pembangunan

lembaga

jangka waktu tertentu,

terdapat agen pembangunan dari luar lingkungan.
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dan

Dengan

demikian,

mengamati

perubahan

sikap

dalam

organisasi secara mendalam dan menganalisis akibat dari
perubahan-perubahan dalam struktur organisasi, personalia,
norma-norma atau dorongan-dorongan.
Dalam

teori

organisasi

diukur

produktifitas

sebuah

lembaga dengan memperhatikan dimensi waktu. Dimensi
waktu juga diukur dalam relevansinya lima variabel lembaga
dalam cara pendekatan pembangunan lembaga.
1. Variabel lembaga.
a) Sumberdaya:

pembahasan sumberdaya merupakan

dimensi waktu menurut Wilbert Moore dalam Norman
dalam studi luas dan mendalam tentang waktu dalam
kegiatannya berinteraksi sosial menyarankan bahwa
waktu adalah sumberdaya. Norman tidak sependapat
jika waktu masuk variabel sumberdaya karena ia
memiliki sifat langka, produktif danberharga. Dengan
waktu

memungkinkan

penggunaan

sumberdaya

secara terukur.
b) Informasi merupakan sumberdaya dengan cirri-ciri
produktif

dalam

proses

pembangunan

lembaga.

Informasi merupakan masukan maupun keluaran dari
organisasi. Informasi dapat dibagi tanpa mengurangi
jumlah aslinya,
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c) Status juga penting, status sosial dalam bentuk
penghormatan dan penghargaan dalam hubungan
sosial sama pentingnya dengan pengadaan barang
dan jasa dalam hubungan ekonomis, Status suatu
organisasi

merupakan

salah

satu

factor

yang

membantu memantapkan sebagai lembaga,
d) Kekuatan dimaksudkan sebagai sumberdaya untuk
membuat orang tunduk pada keputusan organisasi.
Paksaan atau kekerasan dapat diterima. Organisasi
yang

menggunakan

mempertimbangkan
menimbulkan

kekerasan

pembalasan

kerugian

dan

akan

harus
tidak

meningkatkan

produktifitas lembaga.
e) Wewewnang

merupakan sumberdaya nyata dalam

struktur organisasi terkait dengan pembagian kerja
dan menimbulkan peran dan wewenang.
f)

Keabsahan merupakan sumberdaya

yang utama

dalam pembangunan lembaga,
g) Dukungan berguna sebagai sumberdaya yang dapat
ditukarkan dengan benda berharga secara ekonomis.
2.

Kepemimpinan,

merupakan

pembangunan lembaga.

.
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sentral

dalam

analisis

BAGIAN II : APLIKASI

MODEL PEMBANGUNAN LEMBAGA DALAM
PELAKSANAAN DAN PENINJAUAN PROGRAM
Tomas W.Thorsen
Dua bagian esensial dalam studi modern organisasi
publik ( Frederickson, 2003) yaitu:
1. Meliputi organisasi dan manejemen dan batasan lembaga
publik, sekarang secara umum dikenal dengan teori
lembaga;
2. Hubungan antar lembaga antar yurisdiksi dan kaitan
antara keduanya secara umum dijelaskan oleh teori
networking atau teori governance.
Menurut Frederickson (2003), percaya bahwa studi
perilaku

administrasi dan manajemen

organisasi

publik

meupakan studi yang dapat dipisahkan dari studi lembaga
publik. Pada saat sekarang teori lembaga merupakan antar
hubungan tingkat negara, antar daerah, parlemen, birokrasi,
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NGO (LSM), universitas dan korporasi atau perusahaan
swasta.
Kerangka kerja konseptual studi lembaga dibangun
beberapa konsep didalam Fredericson (2003) adalah sebagai
berikut:
1. Teori

struktural,

meliputi:

studi

Westernisasi,

presidensial dan hybrid bentuk nasional dan
asosiasi antara bentuk dan fungsi birokrasi (
Weaver and Rockman, 1993; Lijphart, 1984;
Peters, 2000);
2. Teori

desain

organisasi

pada

sentralisasi,

desentralisasi, devolusi dan variasi struktur lainnya
kesemuanya merupakan masalah tradisi lembaga
(Hood and Jackson, 1991);
3. Teori kontrol demokrasi pada birokrasi, meliputi:
akuntabilitas, agen-prinsipal dan kerja, shirking,
moral hazard, rent seeking dan asosiasi ekonomi
politik (Belin et all, 2000);
4. Perspektif perilaku birokrasi atau administrative
(berbeda perspektif perilaku manajerial) (March
and Simmon, 1993 dan March and Olsen, 1995);
5. Para manajerial dan pelajar manajemen publik di
Amerika Serikat (Borins, 2000);
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6. Teori kinerja, outcomes (hasil), program, evaluasi
dan result (hasil akhir) (Forsythe, 2001);
7. Pelajar politik birokrasi (Fesler and Kettl, 1996 et
all);
8. Teori privatisasi, kontraktual dan organisasi non
profit ( Light, 1999 et all);
9. Kerja lembaga terutama ekonomi politik dan
perspektif pilihan rasional (Eggertsson, 1990 et
all);
Penelitian dilakukan dengan metodologi ilmu sosial
dengan model deduktif dengan menggabungkan beberapa
perspektif. Dalam konteks fragmentasi dan disrtikulasi teori
lembaga secara khusus bersifat salient (

)

(Frederickson, 1999 dalam Frederickson 2003).
Selanjutnya definisi lembaga dalam konteks sosiologi
merupakan kognitif, normatif dan struktur regulasi dan
aktivitas yang memberikan stabilitas dan memaknai perilaku
sosial. Lembaga ditansformasi oleh bervariasi membawa
budaya, struktur dan rutinitas dan mereka melaksanakan
yurisdiksi level banyak. Scott dalam Frederickson, 2003
merumuskan lembaga kedalam empat pilar yaitu: regulasi,
normatif dan kognitif.

84

Pilar

regulasi

meliputi

elemen umum dari

teori

organisasi seperti; aturan, hukum, sanksi, kearah kinerja atau
hasil akhir, kekuatan kerja didefinisikan oleh pengalaman,
bentuk koersif, protokoler, rutinitas, standard operating
prosedur (SOP), system governance dan system alokasi
kekuasaan. Administrasi public melekat pada pilar regulasi,
konstitusional, legal berbasis kewenangan dan kekuasaan.
Pilar normative meliputi: menggunakan logika tujuan
rasional - dalam membuat pilihan tentang harapan sosial da
jaminan didasarkan pada pola harapan melalui sertifikasi dan
akreditasi dan menekankan pada konformitad dan kinerja dari
tugas. Secara khusus pentingnya administrasi public adalah
nilai dan legitimasi dai pelayanan public membawa tatanan
moral demokrasi atau nilai-nilai rejim demokrasik. Pilar ini
sangat mudah ditemukan pada ilmuwannya.
Pilar kognitif meliputi: pola perilaku didasarkan atas
kategori kemapanan dan rutinitas, pola adaptasi lembaga,
inovasi berdasarkan mimicking, keputusan cenderung pada
isomorfi dan cenderung ke hadapi resiko dan pendekatan
orthodoxy. Pola legitimasi

kognitif dalam adminitrasi public

berhadapan dukungan budaya dan politik.
Model

Esman

tersebut

tidak

secara

eksplisit

menjelaskan interaksi/kaitan antara institusi dengan berbagai
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pihak dalam masyarakat/lingkungan tempat berlangsungnya
proses pembangunan lembaga itu.
Kaitan

normatif

dan

kaitan

tersebar

sebagai

komponen eksteranal yang berinteraksi dengan inovasi
pembawa inovasi dapat disederhanakan sebagai komponen
nilai budaya lokal y ang berkaitan dengan sistem nilai dan
struktur

sosial

masyarakat

setempat.

Institusi

memperkenalkan inovasi yang sejalan dengan sistem nilai
masyarakat setempat dan proses pengenalan inovasi tersebut
juga menggunakan struktur sosial masyarakat yang terjelma
dalam peran tokoh masyarakat adat setempat.
Model terakhir yang bisa muncul dari lembaga adalah
dengan memasukkan institusionalisasi inovasi. Yang artinya
variabel

internal

dalam

hubungannya

dengan

variabel

eksternal benar-benar membumi karena sesuai dengan
keinginan masyarakat setempat. Proses

lembaga tidak

sekedar menampilkan suatu proses penyebaran tetapi lebih
merupaka

proses

penyerapan

yang

mendalam

dari

masyarakat terhadap suatu pembaharuan, lebih menekankan
dimensi kedalaman daripada keluasan.
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Pembangunan Lembaga Sebagai Model.
Kualitas-kualitas dan batasan-batasan.
Daya tarik perspektif pembangunan lembaga tumbuh
dari ketidakpastian yang dihadapi secara sadar oleh organisasi
atau

agen perubahan pembangunan. Agen pembangunan

sadar

tentang

kebutuhan

untuk

memetakan

sebuah

lingkungan sebagai tugas yang baru, untuk itu dibutuhkan
sebuah alat untuk mengenali apa yang penting dan apa yang
tidak penting. Dia akan fokus pada mencari persepsi-persepsi
dan saringan-saringan yang menjamin untuk menghasilkan
gambaran sederhana sebuah kondisi yang baru saja muncul
secara

empiris

dapat

dikelola,

seperti:

contoh:

gejala

kejahatan yang mulai terorganisir.
Sebuah model mungkin merupakan sebuah upaya
menyelesaikan

masalah

atau

bukan.

Sebuah

model

(heuristic) terdiri dari sebuah himpunan kategori-kategori,
label-label kelompok abstrak dan beberapa pernyataan
formal, dalam arti untuk menghubungkan dengan hal-hal
yang diharapkan dengan realitas. Model tersebut adalah
media bukan pesan, dalam sebuah pencarian logis dimana
upaya-upaya

yang

sungguh-sungguh

dilakukan

untuk

membedakan keduanya (pesan dan media). Jika model
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tersebut melakukan hubungan pendek

terdapat gap atau

perbedaan antara instrument analisis dan obyek analisis,
maka model tersebut menjadi sebuah penjelasan apriori dari
sebuah obyek pencarian yang dikehendaki dan tidak lagi
menjadi sebuah pemecahan masalah dalam
sebenarnya (murni).
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arti yang
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MODEL PEMBANGUNAN LEMBAGA DAN APLIKASI
Mas Roro Lilik Ekowanti
Berdasarkan

pengalaman

keberhasilan

lembaga

dalam penanaman nilai inovasi pembangunan di Indonesia
adalah perencanaan pembangunan di bidang kependudukan
yang dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB).
Berdasarkan pengamatan program ini telah dilaksanakan oleh
lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1970-an
dengan tugas menjaga stabilitas jumlah penduduk rata-rata
dibawah 2 % yaitu Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN).
Contoh: penggunaan konsep sistem dapat digunakan
dalam

menilai implementasi program dalam pembangunan

yang telah direncanakan dalam jangka pendek (tahunan) atau
dikenal dengan program kerja tahunan (prokera). Pendekatan
sistem memiliki unsur-unsur sub sistem sebagai berikut: 1.
input (masukkan), 2. proses, 3. output (luaran) dan feed back
atau umpan balik, pada pengembangannya konsep sistem
memiliki sub konsep outcome (hasil) dan impact (dampak).
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(Thomas R. Dey, 1992). Dengan memperhatikan konteks
implementasi

proker

tersebut,

maka

kerangka pemikiran tentang input yaitu
kondisi

yang

sekarang

ada

dan

dituangkan

dalam

dapat diidentifikasi
permasalahan

yang

ditimbulkan atau kasys meliputi: tuntutan dan dukungan,
melalui identifikasi problem yang ada, susun alternatif
pemecahannya dikalkulasi biaya yang dikeluarkan (cost) dan
keuntungan yang diperoleh (benefit) per program yang
dilakukan (Thomas R. Dey, 1992).
Beberapa

hasil

penelitian

sebelumnya

tentang

pembangunan lembaga dapat dijadikan model dan aplikasi
pembangunan
pembangunan

pertama,

lembaga
lembaga

di

Indonesia,

koperasi

dapat

Pooler dan Duncan (1967)

khususnya
diamati

dari:

menilai karakteristik

lembaga berbasis orientasi model dalam pengembangan
lembaga melalui “Technical Assistance and Institutional

Building: An Empirical Test”, dengan mengkaji

tingkat

lembaga dan keberhasilan pembangunan lembaga dalam
berbagai program. Fokus penelitian pada dimensi internal
institusi, dimensi eksternal atau lingkages dan dimensi
transaksi. Metode deskriptif kuantitatif dan hasil penelitian
menunjukkan bahwa:
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1. Secara empirik melalui tabulasi silang terdapat
konsistensi hubungan keseluruhan variabel (internal
dan eksternal) dalam pembangunan lembaga.
2. Pembangunan lembaga merupakan suatu proses
generik yang dapat digambarkan secara terpisah dari
setiap lingkungan yang berbeda, yakni dipengaruhi
oleh lingkungan yang berbeda.
3. Pembangunan lembaga adalah suatu proses yang
makan waktu dan dipengaruhi oleh teknologi, tingkat
perkembangan masyarakat (tradisional, transisi atau
modern), kestabilan tata politik pihak penerima, mutu
dan kemantapan pimpinan, mutu dan kestabilan
personel, kecocokan antara apa yang diperkenalkan
proyek dengan apa yang ada dalam masyarakat.
4. Faktor
yang
sangat
berpengaruh
terhadap
keberhasilan pembangunan lembaga adalah tingkat
komitmen pihak donor dan penerima yang ditandai
oleh perhatian yang berkelanjutan, kesediaan
menyediakan sumber daya yang penting dan
kesabaran.
Hayami

dan

Ruttan

(1971)

melalui

kajian

tentang

“Agricultural Development: An International Perspective”
menemukan karakteristik lembaga berbasis proses proses
pembaruan atau inovasi lembaga pedesaan, meliputi: potensi
sumber daya, perubahan teknologi, dan potensi budaya.
Metode penelitian studi kasus di Philipina, Muangthai dan
Argentina.

Teknik

analisisnya

menggunakan

deskriptif

kualitatif dan hasilnya adalah kasus pembaruan pedesaan di 3
negara tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik
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antara potensi sumber daya, perubahan teknologi, potensi
budaya dan perubahan lembaga.
Moeljarto

(1987)

meneliti

tentang

Program

Pelembagaan Lembaga Perkreditan di Masyarakat tentang
“Pembangunan Lembaga dalam Program Pengembangan
Wilayah Propinsi (PPWP)” di 3 propinsi, yakni: Sumatera
Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Metode penelitian
dengan studi kasus dengan teknik analisis kualitatif. Hasilnya
adalah lembaga-lembaga perkreditan sebagai bagian dari
PPWP yang dipandang institutionalized yaitu Badan Kredit
Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Lumbung Pitih Nagari di
Sumatera Barat dan Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur
menunjukkan adanya pengelolaan melalui mekanisme socio-

cultural compatible.
Dengan Goru (1993) pelembagaan nilai Lembaga
Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM): Studi Kasus
Dua LSM di Kota Kupang” tingkat lembaga LPSM dengan
metode

penelitian

studi

kasus

dan

dianalisis

secara

komparatif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
lembaga LPSM ditentukan oleh 3 variabel, yakni: 1).
Kepemimpinan LPSM, 2). Sumber daya yang dimiliki LPSM, 3).
Kaitan fungsional antara LPSM dengan berbagai organisasi
yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan LPSM dan
berbagai organisasi yang menggunakan output LPSM.
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Dewi Casmiwati (2012 ) tentang “Penguatan Lembaga
di

Kelurahan

Kedung

Cowek,

Kecamatan

Bulak,

Kota

Surabaya” dengan metode deskriptif kualitatif. Temuannya
adalah lembaga PAUD, POSYANDU dan KOPERASI: 1).
Dominasi kepemimpinan oleh beberapa orang tertentu, yakni
kader PKK dan para pendatang, bukan keluarga nelayan
sebagai mayoritas penduduk di sana, 2). Belum adanya nilai
tertentu yang dilembagakan, 3). Visi dan misi sudah
diprogram

dari

pemerintah

keinginan

masyarakat

(sifat

nelayan

top down) sehingga

tidak

terwadahi

secara

menyeluruh didalamnya, 4). Tidak adanya keleluasaan untuk
mengadakan inovasi
Pengembangan konsep lembaga dari keempat peneliti
tersebut diatas khususnya program pemerintah, maka dapat
dipetakan

berhasil

tidaknya

lembaga

beragam,

mulai

kekuatan internal organisasi sendiri seperti: kepemimpinan,
sumber daya, nilai, inovasi dan sebagainya maupun faktor
lingkungan seperti kestabilan organisasi yang memanfaatkan
output lembaga. sociocultural compatible,
Beberapa

contoh

hasil

penelitian

diatas

dengan

menggunakan teori lembaga menunjukkan vaiasi variabel dari
temuan penelitian tersebut diatas, diantaranya variabel
kelembagaan meliputi: kepemimpinan, doktrin tidak ada,
struktur intern meliputi: visi, misi bersifat top down dalam
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implementasinya, sumberdaya khususnya teknologi informasi
terbatas, kaitan fungsional dominan berpengaruh, potensi
budaya
Hasil Aplikasi Model Milton
a. Hasil Penelitian, Sosialisasi dan Pendampingan
Model Milton Di Kecamatan Kenjeran, Kecamatan
Mulyorejo, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan
Bulak
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Tahap Inisiasi
(a). Sosialisasi dan Pendampingan Lembaga
Koperasi pada Kecamatan Bulak
Kecamatan Bulak merupakan fokus penelitian, karena
daerah ini merupakan daerah pesisir yang penduduk
mayoritas perempuan nelayan. Temuan menarik adalah
gagasan perempuan yang bukan berasal dari daerah
setempat dan telah bertempat tinggal di daerah tersebut
cukup lamadan berasal dari luar daerah (Kota Kediri).
Perempuan ini dikenal dengan nama Siti Chotimah.
Gagasannya
kampung

membentuk

kampongnya

sebagai

olahan kerang. Berdasarkan hasil diskusi

mendalam, tentang motivasinya untuk terlibat secara
aktif di dalam pemberdayaan perempuan
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nelayan

adalah: “ saya prihatin dengan kondisi perempuan yang
ada di kampong saya, mereka tidak memiliki pekerjaan
ketika suaminya pergi melaut dan yang dilakukan oleh
mereka pagi-pagi sudah ngorol” (Hasil wawancara,
Januari 2015).
Ketika Bu Siti bertemu dengan kami pada bulan
Januari

2015,

peneliti

memperkenalkan

nilai-nilai

koperasi untuk mewujudkan gagasannya. Setelah itu,
kami mengundang 7 perempuan untuk menjadi anggota
pra koperasi kami menghibahkan dana penelitian DIKTI
tahun pertama dalam bentuk dana sebagai modal awal
sebesar Rp. 7.500.000,-. Anggota ini memiliki berbagai
jenis usaha yang tergabung didalam KSM maupun UKM,
maka peneliti mengundang dalam pertemuan untuk
membuat : membuat doktrin sedangkan ketua ditunjuk
Bu. Siti. Doktrin dimaksud: “ Bismillah kelompok UKM
dan KSM berjuang meningkatkan pendapatan yes, yes,
yes”. Bentuk programnya adalah simpan pinjam dan
telah berjalan selama 5 bulan. (Lihat gambar

(b). Hasil Sosialisasi dan Pendampingan Lembaga
Koperasi di Kecamatan Kenjeran.
Kecamatan Kenjeran terdiri dari 4 kelurahan, yaitu:
Sidotopo Wetan, Bulak Banteng, Tambak Wedi, dan
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Kenjeran. Sosialisasi dan pendampingan dilakukan untuk
pra koperasi Rukun Nelayan dan Koperasi berbadan hukum
yang pada Mina Sari Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa
Timur untuk didirikan Koperasi Wanita (KOPWAN) di setiap
kelurahan, maka pada tahun 2011

didirikan koperasi

wanita di Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenjeran
dengan nama koperasi Suramadu, diketuai oleh

Hj

Suryati. Pada awal kegiatannya diberi modal oleh Dinas
Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.
25.000.000,-.

Program kegiatan Kopwan Suramadu,

meliputi: bantuan mesin perahu, sebagai koordinatornya
adalah Dinas Pertanian. Koperasi ini telah berkembang
pesat, akan tetapi patut dicermati koperasi ini kurang
menyentuh daerah masyarakat pesisir dimana daerahnya
masih padat dan kumuh, diberi bantuan mesin perahu,
dikoordinir

Dinas

Pertanian

dan

Kelautan

Kota

Surabaya.Kopwan tidak menjadi fokus pendampingan,
sedangkan yang menjadi fokus pendampingan adalah
Koperasi Sari Mina dan pra koperasi Rukun Nelayan dan
kegiatannya diuraikan sebagai berikut:
Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilakukan di
Kelurahan Tambak Wedi Kecamatan Kenceran kepada kedua
kelompok yaitu: kelompok nelayan dengan Rukun Nelayannya
dan kelompok perempuan nelayan yang telah membangun
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lembaga koperasi berbadan hukum No. 173/bh/xvi.37/2009
dengan Nama Mina Sari. Koperasi ini berdomisili di Tambak
Wedi alamat: Tambak Wedi Lama Gg Buntu. Pada penelitian
tahun 1 telah teridentifikasi karakteristik kelompok tersebut.
Pada penelitian ini mempertemukan fakta penelitian dengan
kerangka konseptual Milton. Adapun kegiatan koperasi selama
penelitian telah mengalami perubahan sebagai berikut:
1. Masyarakat Tambak Wedi dalam perspektif ekonomi
terbagi kedalam kelompok:
(a). Nelayan disebut dengan Rukun Nelayan. Kelompok ini
terbagi kedalam 3 kelompok dilakukan oleh nelayan
berdasar hasil tangkapan yaitu: Kelompok Cumi,
Kelompok Dorang dan Kelompok Kerapu. Dalam
konteks pembangunan lembaga masuk kategori pra
koperasi. Kelompok yang berdiri sejak tahun 20112015, di ketuai oleh: Bapak Mustofa. Dalam konteks
penerapan konsep Milton, terinci sebagai berikut:

Pertama, kepemimpinan. Hasil dilapangan menunjukkan
Ketua Rukun Nelayan memiliki kemampuan untuk
mengintegrasikan ketiga kelompok tersebut. Pola
kepemimpinan

yang

cenderung bersifat

terjadi

di

Rukun

Nelayan

patron-klien, adapun didalam
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konteks

masyarakat

nelayan

dikenal

hubungan

juragan-buruh.
Kedua, Doktrin: Ketua Rukun Nelayan secara tidak
langsung memaksa kelompok nelayan untuk terikat
dalam hubungan patron-klien tersebut.

Ketiga, Program yang dijalankan oleh ketua yaitu:
simpanan sukarela dalam bentuk “jimpitan” ikan
setiap pulang dari melaut 1 sampai 2 ekor ikan,
simpanan hasil usaha dalam bentuk pembelian BBM
setiap melaut per liter diberi keuntungan Rp. 500,dibagi: Rp. 300,-

untuk kas, sedangkan Rp. 200,-

untuk menambah modal. Simpanan hasil usaha yang
dibagi ke anggota hanya Rp. 300,- dan dibagi setiap 2
tahun sekali setelah ada kenaikan BBM tahun 2013,
sedangkan sebelumnya SHU dibagi setiap tahun. Pra
Koperasi Rukun Nelayan belum memiliki dana dari
kemitraan, sehingga tidak cukup untuk mendanai
keseluruhan kebutuhan anggota, akibatnya apabila, di
koperasi kehabisan dana, maka anggota kelompok
meminjam ke Rentener atau Bank Titil Sebagaimana
dikemukakan oleh Syamsuri bahwa:
“ . Pak Syamsuri ( ketua cumi-cumi ) : SHU
sebelumnya dibagikan 1thn sekali namun sejak
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bensin naik SHU dibagikan 2thn sekali. Nelayan
memberikan jimpitan bila ada tangkapan banyak
berupa 1-2 ekor ikan(seikhlasnya). Jimpitan bisa
diuangkan kira Rp.5.000,- Keuntungan dari
bensin Rp.500,- ( 300 masuk kas koperasi, 200
untuk anggota ). Dalam 1hari menghabiskan
kira-kira 100liter bensin. Tidak ada simpanan
pokok, simpanan wajib. Struktur organisasi yang
lama, Simpanan wajib disepakati Rp.5.000,dibayarkan setiap tanggal 20 (Hasil wawancara,
Juni 2015).

Keempat, Sumberdaya: Sumber Daya Manusia (SDM)
dari Rukun Nelayan kelompok nelayan sebanyak 140
orang, terdiri dari jumlah kelompok kerapu 60 orang,
jumlah kelompok Dorang 40 orang

dan kelompok

Cumi jumlah orang 40 orang. Tingkat Pendidikan 1
orang lulus SMA (0,72%%), sedangkan 139 orang
berpendidikan lulus SD (99,28%). Sarana yang
disiapkan oleh Rukun Nelayan adalah peralatan yang
digunakan

untuk

melaut

seperti:

BBM

dan

menyediakan peralatan untuk melaut, seperti: jaring
dan alat tangkapnya. Temuan penelitian bahwa:
dukungan dana dan peralatan belum ada, sehingga
harapan anggota untuk mendapatkan dana dari pihak
ke

III

simpanan,

(pemerintah)
sehingga

dapat
kebutuhan

mengembangkan
nelayan

dapat

dipenuhi oleh koperasi dan tidak terjerat oleh Bank
Titil. (kaitan fungsional).
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Kelima, Struktur Intern, Struktur dari Lembaga Rukun
Nelayan ini terdiri diri:
Ketua

:

Mustofa

(SMA)

Ketua

:

Syamsuri

(SD)

Wakil Ketua

:

Sohib

(SD)

Sekretaris

:

Romli

(SD)

Bendahara

:

Seno

(SD)

Humas

:

M. Amin

Kelompok

Nafik

(Pendidikan Terakhir
SD)

Rotib

Struktur intern tersebut diawaki oleh SDM dengan
ketua berpendidikan SMA, sedangkan SDM lainnya
yang duduk dalam struktur tersebut hanya lulus SD,
sehingga:

proses

administrasi

dilakukan

dengan

pencatatan sederhana.
Harapan dari seluruh anggota Rukun Nelayan
ini adalah untuk membawa Pra Koperasi Rukun
Nelayan

menjadi

Koperasi

Berbadan

Hukum

Sebagaimana dikemukakan oleh Rudy Haryono Kasi
Kelembagaan Dinas Koperasi UMKM Kota Surabaya: “
menghimbau dengan keras untuk tidak membuka
koperasi lagi, karena di Tambak Wedi telah berdiri
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Koperasi Berbadan Hukum. “ (Hasil Wawancara,

9

Juni) .

Kaitan normatif, regulasi tentang koperasi telah
diterima oleh masyarakat akan

tetapi harapan untuk

mendirikan koperasi berbadan hukum tidak dapat
dilakukan, oleh karena di lokasi ini sudah ada koperasi
berbadan hukum.

Kaitan fungsional,
Untuk lebihlebih jelasnya koperasi berbadan hukum
dipaparkan dibawah ini:
(b). Kelompok perempuan nelayan merupakan para istri
yang

turut

membantu

kegiatan

suami

dalam

meningkatkan pendapatan dengan jalan membuat
perempuan tersebut membangun lembaga dengan
membentuk

koperasi

173/bh/xvi.37/2009

berbadan
dengan Nama

hukum

No.

Mina Sari

berdomisili di Tambak Wedi alamat: Tambak Wedi
Lama Gg Buntu. Diketuai oleh agus Jawati (isri dari
Mustofa Ketua Rukun Nelayan).

Pertama, Kepemimpinan. Pemimpin koperasi ini
memiliki sumber ekonomis yang secara langsung
digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya
dalam berusaha berupa sebuah toko. Karakternya:
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berpendidikan SMA, mampu berhubungan dengan
pihak ke III (Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya
sebagai lingkages normatif). Akan tetapi, pelaksanaan
koperasi secara administratif tidak berjalan, kegiatan
rapat atau pertemuan tidak berjalan, dan tidak ada
RAT, akan tetapi pembagian SHU saat lebaran kurang
5

hari.

Sebagai

pemimpin

Bu

mustofa

cukup

berprestasi: “ Saya kemarin dibawa ke rungkut
mapan utara, ya dapat apa itu piagam. Ibu-ibu dari
dinas koperasi itu 40 orang saya Cuma 4 yang 1
menerangkan masalah pembuatan sosis sama pentol,
saya kerupuk trus satunya untuk pembuatan siomay
dari ikan. 1hari itu apa 1jam 1 kelompok dikenakan
biaya 2jt lebih sama bahannya itu semua sama
konsumsinya.” (Hasil wawancara, Mei, 2015).

Kedua, Doktrin. Peran pemimpin dalam koperasi Mina
Sari ini berjalan tanpa doktrin, sehingga ikatan
sebagai lembaga tidak ada, anggota tidak merespon
setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan
lembaga.

Doktrin

dalam

berkembang adalah silaturahim.

masyarakat

yang

Menurut Ketua : “

Ya itu, pengen nambah teman, nambah ilmu nanti
kan kalau ada temannya bu mustofa kan bias ngambil
disini bisa bergabung bisa nambah keuntungan,
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nambah silaturahmi juga.” (Hasil wawancara, Juni
2015).

Ketiga, Program. Koperasi ini tidak memiliki program
secara

jelas.

Program

pinjaman

produksi

yaitu

anggota diberikan pembelian sarana atau bahan
mentah yang dibeli dari toko yang dimiliki oleh ketua.
Menurut Anggota koperasi besar pinjaman bahwa;”
Terserah kita, kan pak mustofa ada juga hubungan
sama bank apa itu diperak itu bank untuk nelayan.
Kadang pake itu pake surat jaminan rumah kalo
banyak, kalo dikit ndag. Itu pinjemnya ke bank nya
lewat pak mustofa karena lantaran kan ini ketua
nelayan lha sana kan bank khusus nelayan. (Hasil
wawancara, Juni 2015).
Proses peminjaman: sarana dalam bentuk bahan
untuk kerupuk
adalah

Mekanisme pembuatan krupuk

ditentukan oleh bu mustofa atau peminjam

yg menentukan nominalnya? . Menurut Responden
(Ketua Koperasi sari Mina) bahwa:
“ketentuan dari ibu-ibu yang membuat, ibu
inginnya membuat 25, 10 atau 5 kg saya kasih.
Itu dulu modal itu dari ibu unesa. Dikasih
modal sama bahan bakunya. Sama dapat
bantuan label dan plastik. Itu dri program
kemitraan bina lingkungan (PKBL), itu tempat
pengeringan sama tempat memasak “panci
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godokan” yang buat ngukus jadi modal awal
yang dari ibu unesa yang dulu itu hampir
Rp.500.0000 sekarang hampir Rp.2.000.0000
kan sudah 10 bulan. Saya ditekan untuk
usahakan biar menular keteman. Biar gak mati
pokoknya itu. Biasanya dulu saya dapat
bantuan modal dari dinas koperasi, itu ada
salah paham dari ibu-ibu dikasi modal per
orang Rp.200.000 dikira itu uang hibah
ternyata memang itu uang hibah tapi harus
dikembangkan jadi sekarang saya tekankan
gini. Ibu mau membuat krupuk asalkan
dikembalikan lagi. Kalo tidak dikembalikan gak
saya kasih modal. Ini bukan bantuan dari
siapa-siapa tapi dari usaha saya sendiri, saya
bilang begitu. Karena saya kan toko terus itu
kalo buat 2 kg atau 5 kg kan saya ini kulaknya
20.000 ya saya jual keorang 25.000 jadi
untungnya 5.000 dibagi 2 sama saya. Saya
yang bagian pemasaran, ibu yang bagian buat
tapi saya yang pemasaran yang 1.500 nya
untuk kas yang 1.000 untuk saya kalo yang
2.500 untuk ibu yang buat. Kalo dulu tahun
2014 itu minta modal apa aja saya kasih
ternyata ditagih krupuknya minta uang, ditagih
krupuknya minta uang. Ya itu langsung minta
penuh, Kalo ini ndak kalo 10kg berapa
uanganya 200.000 saya kasih 250.000, 200.000
nya langsung tarik saya, 50.000 nya saya
kasihkan ibu. kalo langsung dibagi kasihkan
dikasih bantuan modal itu.” (Hasil wawancara,
4 Juni 2015).
Bantuan dana dari UNESA dalam bentuk uang Rp.
750.000,- dan sembako sulit dipertanggungjawabkan karena
dianggap hibah oleh anggota. Seharusnya dana dari pihak ke
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III masuk dalam bentuk dana dimasukkan ke koperasi
kemudian dikembalikan lagi ke anggota untuk membuat
program,

baru

dipinjami

dana

untuk

usaha.

Model

pembangunan lembaga tidak terencana dan bersifat temporer
yaitu sekali pakai.
Temuan menarik program pembuatan krupuk ini
adanya patron-klien dalam hubungan antara anggota dengan
ketua. Artinya, jika ingin mendapat bantuan dari koperasi
mina sari harus menjadi anggota dan dalam prakteknya
hanya bersifat formalitas. Dengan demikian, dapat dikatakan
ketua

mengeksploitasi

kegiatan

usaha

anggota

melalui

pembelian bahan untuk membuat produksi kerupuk dan
panggangan.
Program

perekrutan

anggota

berjalalan

dengan

ketentuan menurut bendahara : “Fotokopi, KSK, KTP, RT,RW,
menurut responden bahwa program simpan pinjam belum
ada” (Hasil wawancara, 13 Juni 2015). Selanjutnya dikatakan
oleh bendahara bahwa: “

ada pertemuan rutin kelompok?

Apa saja yang dibahas ketika pertemuan kelompok? Ada, 1bln
sekali. Bahas asap ikan, bagaimana buat kerupuk. Datang,
kalau tidak ada acara.” (Hasil wawancara, 13 Juni 2015).
Selanjutnya dikemukakan oleh anggota bahwa: “ Hasil dari
pembuatan

krupuk

dipasarkan

ke

ketua,

sebagaimana dikemukakan oleh anggota: atau

keteman,

memasarkan

hasil kerupuknya sendiri selain di titipkan/ disetor disini titip
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warung

sini,

terus

ada

nanti

pesanan

teman-teman

sedangkan yang membeli langsung di ibu ada teman-teman
kader

pesen

gitu,

ndag

sampe

keluar.

Temen-temen

lingkungan sini. Kalo saya habis ya ambil disini.” (Hasil
wawancara,

Juni

2015).

Selain

diacara

event-event

pemasarannya, seperti:
“ Ndag mba, angel ( sulit ) lakunya, apalagi
kalau titip ke supermarket. Saya 1hari atau
1minggu habis 25/10kg, disupermarket itu
paling pol ya 5-2 gitu. Ndag sampe 1dos. Jadi
ya nunggu pameran tapi ya setiap hari saya
mengeluarkan 2kg-3kg utuk ibu-ibu, untuk
digoreng sendiri, untuk makan, mudik atau
kalau ada tamu ya dibelikan. Kurang lebih
10kg, itu sudah banyak itu. Tapi nanti ini mau
puasa, mau lebaran atau habis lebaran 1kuintal
ndag ngatasi. Itu dalam 1 hari. Kan orang sini
kan kebanyakan orang Madura, orang desa
kurang 1minggu besok itu banyak yang pesen,
60kg itu ada dirumah sudah saya stok sama
saya. Dalam sehari berapa pendapatan yang
didapat dari penjualan kerupuk Rp.200.000
Kerupuk yang harus disetorkan oleh ibu-ibu
pembuat kerupuk minim 25kg/orang jadi saya
tunjukkan sama kepenggurusan sama anggota
itu 4 kelompok, saya Cuma membagi-bagi
kerupuknya saja. Saya timbang-timbang terus
setor ke saya kalo ibu-ibu suda bersih semua
tinggal minta ongkosnya saja.. Setiap penjualan
kerupuk ada catatan di dibendahara, tapi dia
itu mudik ke cilacap naik sepur. Dia itu mau
pindah sama ada pameran dia itu bawa berapa
dos itu ketinggalan dikereta semua. Kan dia
membawa buku bendahara sama sekretarisnya
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tiap ada pameran dibawa sama buku tamunya
sama apa itu, sama fotonya pak Bambang DH,
bu Risma. Ya habis semua. Kan setiap ada
pertemuan kan ditunjukkan, ini ada fotonya
pertemuan di ini. Ketinggalan dikereta waktu
dia ke cilacap, itu acaranya bu Risma waktu
hari ibu. Ternyata ibu 10 ini tidur semua ndag
merasa kalo dia itu bawa barang dikira
barangnya itu sudah nyampe duluan. Ya pas
nyampe disana, ya ndag jadi pameran, ndag
jual kerupuk Cuma liat-liat disana. Selain
diacara event-event bagaimana pemasarannya
bu?
Ndag mba, angel ( sulit ) lakunya, apalagi kalau
titip ke supermarket. Saya 1hari atau 1minggu
habis 25/10kg, disupermarket itu paling pol ya
5-2 gitu. Ndag sampe 1dos. Jadi ya nunggu
pameran tapi ya setiap hari saya mengeluarkan
2kg-3kg utuk ibu-ibu, untuk digoreng sendiri,
untuk makan, mudik atau kalau ada tamu ya
dibelikan. Dalam 1hari berapa kira-kira kerupuk
yang terjual? Kurang lebih 10kg, itu sudah
banyak itu. Tapi nanti ini mau puasa, mau
lebaran atau habis lebaran 1kuintal ndag
ngatasi. Itu dalam 1 hari. Kan orang sini kan
kebanyakan orang Madura, orang desa kurang
1minggu besok itu banyak yang pesen, 60kg itu
ada dirumah sudah saya stok sama saya.
Dalam sehari berapa pendapatan yang didapat
dari penjualan kerupu k? Rp.200.000. Ada
catatan dibendahara, tapi dia itu mudik ke
cilacap naik sepur. Dia itu mau pindah sama
ada pameran dia itu bawa berapa dos itu
ketinggalan dikereta semua. Kan dia membawa
buku bendahara sama sekretarisnya tiap ada
pameran dibawa sama buku tamunya sama apa
itu, sama fotonya pak Bambang DH, bu Risma.
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Ya habis semua. Kan setiap ada pertemuan kan
ditunjukkan, ini ada fotonya pertemuan di ini.
Ketinggalan dikereta waktu dia ke cilacap, itu
acaranya bu Risma waktu hari ibu. Ternyata ibu
10 ini tidur semua ndag merasa kalo dia itu
bawa barang dikira barangnya itu sudah
nyampe duluan. Ya pas nyampe disana, ya
ndag jadi pameran, ndag jual kerupuk Cuma
liat-liat disana. (Hasil wawancara, Juli 2015)
Program keguiatan koperasi adalah membagi SHU
dengan sistem sebagai berikut:
“ Pembagiannya besok mau lebaran, puasa ke 25
malam 25hari. SHU berikan dalam bentuk uang tapi
kalau saya kasih sembako lain lagi, dari ibu unesa apa
dari dinas apa dari tamtamal itu yang sering ngasih
bantuan dana itu. Ini untuk ibu-ibu beras saya kasih
4/5 sak gitu, terus ini dari unesa dikasi indomie goring
berapa dus gitu. Jadi ditanyai, kapan ibu pembagian
SHU nya? Malam 25 jadi dia datang. Ingin ketemu
sama ibu-ibu. (Hasil wawancara, Juni 2015).
Selanjutnya dikemukakan oleh Ketua bahwa:
“ Kalau saya tidak pernah membuat kerupuk, kalau ada
tamu dari atasan baru saya bikin kerupuk untuk apa
itu pembuatan. Dari bapak-bapak itu ingin tahu cara
pembuatan kerupuk. Saya kemarin dibawa ke rungkut
mapan utara, ya dapat apa itu piagam. Ibu-ibu dari
dinas koperasi itu 40 orang saya Cuma 4 yang 1
menerangkan masalah pembuatan sosis sama pentol,
saya kerupuk trus satunya untuk pembuatan siomay
dari ikan. 1hari itu apa 1jam 1 kelompok dikenakan
biaya 2jt lebih sama bahannya itu semua sama
konsumsinya
anggota yang bergabung dalam
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kerupuk 30 orang , pengasapan juga 30 orang
setiap hari ada yang menyetor? Ada, pasti ada. Nanti
mau puasa ini libur 1minggu karena kan puasa
pertama. Sekarang saya stok 65kg .(Hasil wawncara,
Juni 2015).
Anggota dari kelompok hanya warga dari kelurahan
tambak wedi saja atau ada warga dari kelurahan lain yaitu:
“ Ndag ini kelurahan 1 ada 4RW ada 40RT buanyak
paling banyak itu di RW3&4 warganya. Kalo yang
banyak bergabung hanya di RW1&2. Karena sini
mayoritas itu orang tambak wedi asli, suaminya
nelayan. Kalo yang lain itu kan pegawai,Pabrik, becak
kan gitu. bu RW nya juga ikut memasarkan kerupuk,
ibu asiyah. Pertama itu buatnya di SIP di sentra.
(Hasil wawancara, Juni 2015)
Menurut Bu Mustofa: “ Pelanggan tetap ada, beli
dijual lagi. Kalo yang beli untuk dimakan sendiri
banyak, beli ¼ tiap belanja beli ¼ warga sini banyak.
Ini bu RT beli kerupuk tiap hari untuk digoreng, untuk
tamu, untuk makan sendiri, mau kepasar ya juga
bawa kerupuk tiap hari ya 2kg
(Hasil wawancara, Juni 2015)

Kaitan Tersebar,
Menurut Bu Mustofa:
“ Saya kemarin dapat bantuan mba, dari BKBL tapi bu
hanifah ndag saya kasi tau. Dapat 3 gelondong untuk
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menjemur kerupuk. Itu ndag saya kasi tau soalnya
nanti ( ambil saya bu hanifah ). Besok saya laporan
kesana, kalo bantuannya sudah diterima. Kemarin
sama saya, saya kasih kompor hock “quantum” sama
wajannya sama pancinya ternyata digoreng sendiri
tau gitu ndag saya kasih kompor. Dulu dikasi bantuan
dari dinas banyak tapi sekarang sudah keropos.
Sekarang anak-anak itu nakal, kalo ada bantuan dia
minta tapi kerupuk di olah sendiri, buat sendiri,
dimakan sendiri, di setor sendiri. Coret. ndag boleh,
kalo dia bergabung jadi 1 atau modalnya 1 kan enak
dibagi rata. Ini enak ( bu hanifah ) kompor jejer 2
dari lamtamal, wajan, panci untuk mengukus tapi
anak yang nakal kalo ada kerupuk bikin sendiri jual
sendiri tapi kalo ada bantuan butuh. Jadi sekarang
minta gabung lagi. (Hasil wawancara, Juni 2015)

Selanjutnya dikatakan oleh Bu Mustofa bahwa:
“tiap orang beda-beda setornya mba, lain orang lain
warna. ini rajungan, kupang, tiram laut jadi bedabeda tiap orang. Sesuka orangnya apa mau buat ikan.
Kerupuk, kupang. Ini nanti kalo dikirim pameran
kayak diJogja dikasi label, kalo gini dijual 5000 kalo
disana dijual 10.000 karena labelan trus plastiknya
trus dapat bantuan pres-presan 4, label dari UNESA.
Mahasiswa sering ngasi bantuan unesa itu kemarin
tepung, sama obate, plastic, label. Kerjasamanya
sudah banyak mulai tahun 2012 sama dana dari saya
sendiri. Saya pertama itu coba-caba buat kerupuk,
ayo rek buat kerupuk rek engko pamerno,pasarno.
Ternyata pak Lurah dengar ada ibu-ibu PKK saya
mengeluarkan
pameran
kerupuk
sendiri
ya
matengnya ya mentahnya. Ternyata abis 1 minggu
dipanggil lagi 1 minggu ada pameran, 1 minggu ada
pertemuan di dinas koperasi. Saya kemarin tanggal
10-12 itu ada pameran dirungkut, berangkatnya jam
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8 pulangnya jam 8 malam tapi ada untungnya loh
daripada dirumah. 3 hari itu dapat 1,8jt ya kerupuk,
pepes jangkang, rajungan kare. Ya ndag bawa
kerupuk tok kalo bawa kerupuk tok itu lakunya 2-3kg.
ya kerang buat sate. Itu ibu-ibu yang mengelola saya
yang memasarkan. ibu-ibu sini itu ndag mau kalo
dijak pameran jauh-jauh gitu paling ya dirumah
tok,dikelurahan maunya. (Hasil wawancara, Juni
2015)
SHU diberikan dalam bentuk seperti apa, sembako
atau bagaimana?
“Itu saya berikan dalam bentuk uang tapi kalau saya
kasih sembako lain lagi, dari ibu unesa apa dari dinas
apa dari tamtamal itu yang sering ngasih bantuan
dana itu. Ini untuk ibu-ibu beras saya kasih 4/5 sak
gitu, terus ini dari unesa dikasi indomie goring berapa
dus gitu. Jadi ditanyai, kapan ibu pembagian SHU
nya? Malam 25 jadi dia datang. Ingin ketemu sama
ibu-ibu. (Hasil wawancara, Juni 2015).

Keempat, Sumberdaya. SDM koperasi mina sari 99
% adalah pendidikan SD, sedangkan ketua yang SMA.
Rendahnya

tingkat

pendidikan

anggota

inilah

menyebabkan koperasi sulit berkembang cenderung
mati suri. Bendara mengatakan bahwa: “ Dalam 1
hari berapa kg krupuk ikan yang bias disetorkan?
Minim 5-10kg, ndag banyak karena sendirian. Tenaga
sendiri tangan dua karena punya anak kecil.”
Selanjutnya,

anggota

mengemukakan:

bahwa:

jumlah kg krupuk yang disetorkan Ndag tentu kadang
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3kg kadang 5kg kan orang kampong banyak yang
buat kan orang sini dari rajungan dari kerang awung
yang hijau. Setoran

Nggak pake catatan, jadi yawes

diingat. Kan sedikit mba, iya kalau banyak. (Hasil
wawancara, Juni 2015). Bu Mustofa mengatakan
bahwa:
“ Untuk proses peminjamannya Ndak ada
syarat, asalkan krupuk kering langsung setor
ke saya gitu jadi saya sekarang punya 60kg
untuk bulam puasa kan banyak orang yang
mau mudik nanti saya bikin lagi yang mau
lebaran. Sekarang saya punya stok 60kg.
Jadi saya suruh istirahat dulu satu minggu
nanti mau puasa kurang 5 hari saya
buatkan. Dulu
dijual sendiri krupuk itu
memasarkan sendiri-sendiri dibawa ke pasar
ternyata keuntungannya kok gak ada sama
modalnya. Jadi sekarang tarik saya mana
krupuknya. Jadi saya ambil krupuknya saya
kasih keuntungannya.Untuk harga krupuk
ditentukan oleh dirunding dulu bahan
bakunya gak naik, ikan tidak naik mulai
kemarin itu satu bulan kan naik semua
tepung sama apa-apa. yaudah naik sekian
sekian. Setuju, setuju jadi ya itu naik
2500/kg. Untuk pemasarannya Tidak, kan
saya punya apa itu, modal dari bkbl simpan
pinjam . Saya pinjam disana ditanyai ibu
punya usaha apa, saya jawab punya usaha
pembuatan kerupuk. Kerupuknya seperti
apa, gini-gini. Ibu besok kalau kesini, cair.
Ibu bawa kerupuk 2kg untuk contoh sama
manager, nanti saya beli bu. Nah ternyata
ada pameran dilantai 5, pas ada apa gitu
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mesti saya ditelfon . bu mustofa tgl sekiansekian kurang 2hari/3hari saya dikasih kabar
nanti ada pameran. Itu kalau ada pameran
itu, nggak sekilas dibiarkan jadi dikasi
makan, konsumsi, dikasi dana
500.000,
diantar jemput. Biar ibu itu apa, biar ndag
merugikan kalo sepi. Tanggal tua jualan
diTamtamal jadi ibu itu kerupuk 10.000 itu
masih ditawar 5000. Kalo dijogja dulu saya
ndag, langsung dikasi press, label.kan lebih
mahal kalo sama label daripada yang biasa
bawa 4 dus habis semua 1minggu yang
dijogja itu. Ya harganya ya ga pilih harga ga
apa Cuma semua ambil-ambil,totalan.
Ongkos, transport, makan sama kamar
dikasi dari dinas koperasi. (Hasil wawancara,
Juni 2015).

Kelima, struktur intern,
Ketua
Wakil ketua
Sekretaris
Bendahara

:
:
:
:

Agus Jawati,
Sri Wahyuni,
Hanifa dan
Aisyah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi anggota
di struktur tidak jalan. Proses
pengambilan
keputusan semua ada ditangan ketua.
Menurut
responden “ Pembuatan kerupuk ikan disuplai dari
kelompok pengelolaan dari ketua bu mustofa semua.
Jadi saya ambil terus bikin terus jual ke bu mustofa.”
(Hasil wawancara, Juni 2015).
Selanjutnya, dikatakan oleh anggota tentang
keberlangsungan pemasaran: “Nggak ada mbak,
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soalnya nggak ada yang tetap kalo 4 bulan tidak laku
mungkin biasanya saya

bawa pulang buat makan

sendiri “ (Hasil Wawancara, Juni 2014).

Kelima, Struktur Intern,
Sebagaimana dikemukakan didepan bahwa struktur
internal yang telah dituangkan belum efektif, semua
kegiatan koperasi langsung ditangani oleh ketua.

Kaitan Normatif. bahwa: secara normatif kegiatan
koperasi didukung oleh Dinas Koperasi dan UKM
karna bersifat top down, hanya kegiatan ini tidak
cukup dikirim atas ke bawah, akan tetapi upaya
pemberdayaan masyarakat maupun pendampingan
yang dilakukan oleh agen pembangunan baik oleh
perguruan

tinggi

NGO

mempercepat

proses

pembangunan lembaga.

Kaitan Fungsional. Hal menarik lembaga lain yang
mempunyai fungsi sama di masyarakat yang dapat
menjadi variabel menggagal pencapaian program
dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat pda
lembaga koperasi adalah Rentener atau dikenal oleh
masyarakat MINDRING yaitu orang atau kelompok
yang mengadakan pemenuhan sumberdaya yang
dibutuhkan oleh masyarakat.
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(c). Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan oleh
tim peneliti, maka:
Dengan

memperhatikan

kaitan

normatif

(Dinas

Koperasi dan UKM Kota Surabaya, disarankan agar
kelompok Rukun Nelayan yang terdiri nelayan dengan
3 kelompok: kelompok Dorang, Kelompok cumi dan
kelompok kerapu untuk bergabung dengan koperasi
Mina Sari yang telah berbadan hukum, maka sebagai
peneliti sekaligus pendamping mengadakan sosialisai
dan memberikan masukan untuk bergabung dengan
membentuk struktur organisasi baru. Hasil dari
pertemuan tersebut dibentuklah struktur baru dari
Koperasi Mina Sari melalui proses sebagai berikut:
Peneliti mengundang Rukun NElayan dan anggota
yang mewakili, pengurus koperasi mina sari, anggota
masyarakat yang belum terlibat dalam koperasi
tersebut;

:

pembangunan

lankah
lembaga

berikutnya
koperasi

sosialisasi
dengan

menggunakan Model Milton dilakukan oleh peneliti.
Langkah berikutnya dipilih struktur secara demokratis
dan pada akhirnya disepoakati nama pengurus baru
sebagai berikut:
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Pertama, Kepemimpinan, Karakteristik pemimpin ini dapa
diterima oleh masyarakat.

Kedua, Doktrin. Doktrin yang disepakati adalah: Sesuai
dengan semboyan

koperasi “ SENENG BARENG

ENAK BARENG “. Doktrin ini telah disepakati oleh
semua anggota melalui FGD untuk dilembagakan di
dalam koperasi. Pendampingan koperasi dilakukan
oleh peneliti dalam melembagakan doktrin tersebut
sampai dengan diimpelemtasikan dalam program dan
kegiatan.

Ketiga, Program. Setelah terbentuk struktur intern
baru sebgaimana diuraikan dibawah, lembaga koperasi
baru yang akan dikembangkan memiliki beberapa
divisi, seperti: divisi usaha meliputi: simpan pinjam,
produksi/bensin,, Jimpitan, Alat Tangkap, Pengolahan
Ikan. Data ini diperoleh sampai dengan diselesaikan
penelitian dan pendampingan.

Keempat, Sumberdaya. Sumberdaya manusia menjadi penting
di dalam perubahan struktur baru lembaga koperasi.
Rekruitmen
mendudukan

dan

penempatan

kembali

dengan

kedua

kelompok

bapak-bapak

atau

nelayan dengan perempuan nelayan dalam membahas
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kepengurusan

baru

melalui

FGD

menghasilkan

kesepakatan penempatan SDM dalam struktur.

Kelima, Struktur Intern
Pengantar

koperasi

dari

Dinas

Koperasi,

kaitan

linkages : bahwa prinsip koperasi Minasari belum
pernah

RAP

jadi

ditata

lagi,

siapa

yang

jadi

pengurus/pengawas boleh. Yang penting pengurus
tidak boleh satu keluarga atau dari keluarga misalnya
pakde-bude, suami-istri ,menantu, besan.
Struktur organisasii yang baru :
Ketua

:

Mahlum Wahono

Sekretaris

:

Asiyah

Bendahara

:

Seno

Divisi Kelembagaan :
1. Kelompok cumi

: Samsuri

2. Kelompok Dorang : Sadeh
3. Kelompok Kerapu : Mohammad Sofi
Divisi Usaha::
1. Simpan Pinjam

: Hanifah

2. Produksi/Bensin

: Sutrisno

3. Jimpitan

: Rodi

4. Alat Tangkap : Mustofa
5. Pengolahan Ikan

: Bu Mustofa
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Pada saat memberikan pedampingan penggabungan
koperasi Mina Sari dan pra koperasi Rukun Nelayan, peneliti
memberikan pendampingan pra koperasi kepada UKM, KSM
dan UPPKS di Kecamatan Kenjeran. Pada dasarnya, mereka
belum mempunyai gambaran tentang bagaimana menyusun
koperasi serta manfaatnya sebagai wadah menambah
modal yang diperoleh dari oleh dan untuk anggota dan
meningkatkan

produksi. Mereka menyadari bahwa modal

usaha yang beredar diluar dengan bunga cukup tinggi
sangat merugikan, maka setelah tanggal 5 Juni dilakukan
oleh peneliti sosialisasi, maka pada tanggal 17 Juni
dibentuklah kelompok pra koperasi, sedangkan kegiatan
selanjutnya dilaksanakan pada akhir bulan Juli – Agustus
mendatang. Kegiatan pendampingan dilakukan sampai
dengan melembaganya nilai koperasi serta melibatkan
Dinas Pertanian dan Kelautan serta Dinas Koperasi dan UKM
Kota Surabaya.

(c). Sosialisasi dan Pendampingan Lembaga Pra
Koperasi pada Kecamatan Mulyorejo.
Kecamatan Mulyorejo memiliki 3 kelurahan yaitu:
(1). Kejawan Putih Tambak

merupakan koperasi nelayan

Kejawen Putih Tambak jumlah anggota sebanyak

42

orang. Temuan menarik di Kecamatan Mulyorejo, adalah:
tuntutan Gubernur Jawa Timur membentuk Koperasi
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Nelayan, maka Kasi Perekonomian menyusun Masyarakat
Pengawas

Bintang

Timur,

sedangkan

masing-masing

kelurahan telah memiliki pra koperasi, sebagaimana
tertuang dalam struktur intern berikut:

Kelima, Struktur Intern.
Adapun struktur organisasinya terdiri dari:
Ketua: Suud
Kelompok nelayan Lestari
Sekertaris : Sahri
Bendahara : Slamet
Wakil :Munawir
A. Kel. Kalisari terdiri dari:
Kelompok Bintang Timur (nelayan 60 orang)
Ketua : Mustakim
Sekertaris : Nur Hajid
5 dengan peserta 20 orang nelayan
B. Kel. Sutorejo terdiri dari:
Kelompok Naga Laut ( nelayan 70 orang)
Ketua: M.Arif Saijudi
Sekretaris : Abd. Azis
Bendahara: Sujanto
Pendampingan dilakukan peneliti pada kelompok
masyarakat pengawas Bintang Timur ini dibentuk tanggal
11 juni 2011, meliputi: Kelurahan Kalisari 8 orang, Dukuh
Sutorejo 3 orang, Kejawen Putih tambak 6 orang. Menurut
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Kasi Perekonomian kecamatan bahwa: “ Motivasi didirikan
koperasi adalah

kesejahteraan masyarakat nelayan,

menurut kasi perekonomian bahwa ; kehidupan nelayan
apa yang dicari makan untuk hari ini, oleh karenanya
mendirikan

koperasi

diharapkan

membantu

nelayan.

Dibawah kecamatan memudahkan pembinaan, krn nelayan
pendidikannya rendah, dibentuk dengan jenis usaha
produk laut. ( Hasil wawancara, Juni 2015)
Pendampangan bersifat top down sekaligus buttom up
tersebut telah diperoleh kesepakatan untuk menentukan
apakah

membentuk

koperasi

nelayan

koperasiPenelitian sekaligus dilanjutkan

atau

atau disepakati

membuka koperasi di kecamatan. Untuk itu setelah
selesainya

monev

diharapkan

diperoleh

sampai

dengan

segenap

untuk

diselesaikannya
menempatkan

koperasi di Kecamatan supaya lebih mudah pengawasan.
(d).. Sosialisasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi
pada Kecamatan Sukolilo
Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan yang
memiliki daerah pesisir namun hanya tinggal sedikit jumlah
penduduk yang mencari pekerjaan di sektor perikanan,
yaitu: petani tambak < 15 petambak. Peneliti mengadakan
pertemuan dengan perempuan di Kelurahan Keputih
Tambak dan dari hasil pengamatan para perempuan telah
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mendidikan

koperasi

perempuan

di

Rukun

Warga.

Meskipun beberapa perempuan telah mengikuti koperasi
wanita di kelurahan. Kemudian, peneliti mengadakan
pendampingan tentang
dengan

harapan

pentingnya

meningkatkan

lembaga

koperasi

peran

koperasi

dalammeningkatkan produktifitas usaha. (lihat gambar)
Kegiatan

penelitian,

sosialisai

dilakukan d Kedung Cowek

serta

pendampingan

Kecamatan sukolilo, terdapat

7 kelurahan;
5.2. Temuan Penelitian Tahap Inisiasi
Temuan inovasi tersebut kemudian diuji cobakan ke
kelompok masyarakat di 4 kecamatan melalui Focus Group
Discusion (FGD) dan pendampingan peneliti sebagai agen
pembangunan, yaitu: pertama, di Kelurahan Tambak Wedi
Kecamatan Kenjeran telah disadarkan pra koperasi kelompok
nelayan terdiri: kelompok Cumi, wetan, bulak bnteng, tambak
wedi Kerapu dan Dorang untuk bergabung dengan Koperasi
Mina Sari yang berbadan hukum dominasi perempuan nelayan
dengan merubah struktur intern mengganti struktur dengan
menggabungkan kelompok nelayan dan perempuan nelayan.
Hal ini sesuai dengan harapan dari Dinas Koperasi dan UKM
Surabaya sebagai kaitan normatif.

Di Kecamatan Kenjeran

juga telah dibentuk pra koperasi untuk kelompok perempuan
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nelayan dan merupakan gabungan perempuan dari beberapa
kelurahan. Kedua, peneliti sebagai agen pembangunan telah
melakukan pendampingan selama kurun waktu 6 bulan pada
kelompok perempuan nelayan di Kelurahan Kedung Cowek
Kecamatan

Bulak

untuk

sadar

mengarahkan

dari

pembentukan pra koperasi kelompok KSM dan UKM menuju
koperasi

berbadan

hukum

dan

mengembangkan

kelompoknya, khusus untuk membuka kampung olahan
kerang. Ketiga, telah diberikan penyadaran kepada kelompok
nelayan di 4 kelurahan untuk membentuk pra koperasi di
lanjutkan untuk membentuk koperasi berbadan
Kecamatan

Mulyorejo

di

bawah

wewenang

hukum
Kasi

Perekonomian. Keempat, telah berdiri pra koperasi Tegal
Makmur diKecamatan Sukolilo,
Temuan penelitian dan uji coba model telah berjalan
berhasil

menyadarkan

kelompok

masyarakat

untuk

berkoperasi dengan menyelesaikan variabel-variabel yang
melemahkan pembangunan lembaga koperasi sampai dengan
diselesaikannya laporan kemajuan ini.
Upaya dan Strategi PL
Strategi PL digunakan dalam rangka menuju tata
pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan
upaya-upaya perubahan mindset dan culture-set pemerintah
melalui upaya pengembagan lembaga yang mencerminkan
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good

nilai-nilai

perencanaan,

governance.
penataan

Jika

dan

PL

adalah

bimbingan

suatu

untuk:

a)

mewujudkan perubahan -perubahan dalam nilai -nilai, fungsifungsi, teknologi-teknologi fisik dan sosial; b) menetapkan,
mengembangkan dan membina hubungan-hubungan normatif
dan pola-pola tindakan yang baru; c) membina jejaring atau
kaitan-kaitan (linkages) untuk memperoleh dukungan dan
kelengkapan

dari

lingkungannya,

maka

bagaimana

menggunakan model PL untuk mencapai kondisi good

governance

yang

akhirnya

menghasilkan

good

public

services?
Selanjutnya, berdasarkan perjalanan sejarah bangsa
Indonesia memasuki abad ke 21 ini,

maka kebutuhan

pengembangan lembaga menjadi sangat penting kedepan,
mengingat

banyak

pemerintah

program

merupakan

yang

penanaman

direncanakan
nilai-nilai

oleh
inovasi

meskipun secara normatif telah ada sejak kemerdekaan dan
dituangkan dalam undang-undang dasar, seperti: pasal 33
UUD 1945 tentang lembaga ekonomi bangsa Indonesia
adalah

koperasi

Persoalannya
koperasi

dan

berdasarkan

adalah

bagaimana

asas

kekeluargaan.

melembagakan

nilai

sebagai soko guru ekonomi Indonesia berasaskan

kekeluargaan

(bottomup),
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daripada

pembentukan

lembagakoperasi yang cederung dari atas (topdown). (Mas
Roro Lilik dan Dewi Casmiwati, 2015).
Untuk itu, koperasi sebagai lembaga ekonomi menjadi
modalitas

pilihan

masyarakat

dalam

mengembangkan

perekonomian bangsa Indonesia melalui pengembangan
ekonomi keluarga (individu) kedalam ekonomi kelompok (
kolektitas) yang secara sadar bersama mendirikan lembaga
dengan tujuan membiayai kebutuhan keluarga (individu)
dalam berusaha.
Kolektivitas
bersama

dana

sebagai

perwujudan

kegiatan

individu yang terikat dalam kelompok, kemudian

secara bersama memberikan sejumlah dana kepada keluarga
yang berusaha atas persetujuan kelompok. Kesepakatan yang
dilakukan dalam penentuan pemberian dana kepada individu
diputuskan bersama melalui musyawarah di dalam kelompok.
Keputusan diambil dengan tetap memperhatikan resiko yang
akan

ditanggung kelompok apabila

oneprestasi

terhadap

pinjaman

individu

yang

telah

melakukan
diperoleh,

akibatnya kelompok akan melakukan tanggung renteng
membayar individu yang telah melakukan oneprestasi.
Mekanisme

tanggungrenteng

dibangun atas dasar

usulan dari bawah (bottomup). Pada hakekatnya, melalui
mekanisme

bottomup

dalam
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kelompok,

maka

dapat

memperkuat ekonomi kelompok dan berdampak secara
langsung dapat memperkuat ekonomi keluarga sebagai unit
produksi dari koperasi. Keberhasilan model koperasi yang
dibangun

atas

azas

kekeluargaan

tersebut

seringkali

mempengaruhi pelemahan atau penguatan lembaga keluarga
dalam perspektif ekonomi.
Pada

dasarnya

agen

pembangunan

memiliki

kebutuhan untuk memonitor proses pembentukan lembaga
seuai dengan peta cetak biru, peta operasi dan peta citra,
sehingga proses aktualisasi lembaga dapat diamati dan peta
awal dapat dilaksanakan oleh BKKBN yang dilembagakan
sejak tahun 1970 an. Program yang secara langsung
ditangani pemerintah pusat ini bertujuan untuk membatasi
jumlah penduduk. Untuk itu, Pemerintah

mencanangkan

pelembagaan inovasi kedalam program KB tersebut. Pada
awal tahun 1970-an tersebut dikenal doktrin KB “ Dua Anak
Cukup”, kemudian pada tahun 1980-an doktrin KB menjadi
“Dua Anak Cukup Laki-laki Perempuan sama saja”, doktrin
selanjutnya dikenal program “KB Mandiri” dan pada tahun
2000-an

diterapkan

KB

Mandiri

melalui

Tubektomi

”.

Keberhasilan program KB di Indonesia dalam waktu cukup
lama ini telah membuktikan aplikasi model pembangunan
lembaga. Lebih jauh, keberhasilan program KB dapat juga
diterapkan untuk program lainnya.
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Untuk itu perlu dilakukan pemutakhirkan dalam hal:
a). perubahan-perubahan sementara atau temporer,
b).

perubahan-perubahan

khusus

dalam

aspek

upaya pembentukan lembaga dan,
c). perubahan-perubahan yang disengaja atau tidak
sengaja oleh yang lain.
b. Tahap Pengembangan.
1) Kemitraan

Pemerintah,

Perguruan

Tinggi

dan

Masyarakat
Pada tahap pengembangan ini terbangun kemitraan
antara pemerintah, Perguruan Tinggi dan masyarakat. Tahap
awal, Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Hang Tuiah
Surabaya mengadakan diskusi dengan Dinas Koperasi dan
UKM Kota Surabaya: tentang beberapa koperasi di Kota
Surabaya

yang

telah

mendapatkan

akta

notaris

tidak

mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sedangkan
evaluasi

kinerja

Dinas

tersebut

khususnya

di

bidang

kelembagaan ditentukan oleh keberlanjutan lembaga koperasi
berbadan hukum tersebut.

Demikian halnya, lembaga

koperasi Mina Sari berbadan hukum di Kecamatan Kenjeran,
Kelurahan Tambak Wedi yang kegiatannya tidak didukung
RAT, dan pengadministrasian tidak ada, akan tetapi, masih
melakukan kegiatan diluar, seperti: aktif mengikuti undangan

127

dan

menjadi

peserta

dalam

setiap

kegiatan

Walikota

Surabaya. Sementara, kelompok masyarakat lainnya, yaitu:
kelompok Cumi, Kerapu dan Dorang

berharap dapat

mengajukan koperasi berbadan hukum. Berdasar kasus inilah,
disarankan oleh Kasi bidang kelembagaan: “ saya berharap
Prof. Lilik sebagai ketua PSW UHT dapat mendampingi dan
memotivasi

Koperasi

kepengurusan

Mina

dengan

Sari

untuk

mengadopsi

restrukturisasi

kelompok

nelayan

tersebut”. (Hasil wawancara, April 2015).
Berdasarkan pertemuan tersebut,, maka PSW UHT
mengadakan dua kali pertemuan dengan kelompok
nelayan dan ketua Koperasi Mina Sari (Bu Mustofa),
sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Koperasi Mina
Sari: “ bahwa saya tidak keberatan untuk memasukkan
kelompok nelayan PSW mengundang kelompok nelayan
untuk memberi motivasi bergabung kedalam Koperasi
Mina Sari, hasilnya sangat baik, mereka bersedia
bergabung

dengan mengadakan

restrukturisasi

kepengurusan.
Pada dasarnya, terlihat adanya rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh ketiga organisasi publik yaitu: Badan
Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kota Surabaya,
Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Surabaya dan Dinas
Koperasi

dan

UKM

Kota

Surabaya

serta

agen

pembangunan yaitu Perguruan Tinggi melalui program
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Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Hang Tuah
Surabaya.

Adapun rangkaian tugas pendampingan

adalah sebagai berikut:
1)

Perguruan Tinggi mempunyai kerangka umum
pemberdayaan yang dilakukan dengan menyusun
peta

biru

dan

peta

operasional

yang

akan

diimplementasikan,
2) Bapemas

bertugas

mendampingi

terbentuknya

kelompok,
3)

Dinas Perhatian dan perikanan dalam menentukan
jenis kegiatan usaha, dilakukan setelah terbentuknya
kelompok,

4)

Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya yaitu
mendampingi terbentuknya lembaga usaha bersifat
formal yaitu Koperasi berbadan hukum, setelah
terbentuknya kelompok yang mengarah pada pra
koperasi..

2) Rancangan .Penyusunan Peta Biru dan Peta
Operasional
Berdasarkan

kegiatan

tersebut

diatas,

maka

disusunlah peta biru dan peta operasional sebagai
berikut:
(1) Peta Biru
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a) Disusun kemitraan atau kerjasama dengan
pihak ke III terkait dalam penguatan lembaga
koperasi, melibatkan :Pemerintah Daerah dan
kelompok

masyarakat

kedalam

program

pembentukan koperasi berbadan hukum.
b) Pemberdayaan kelompok masyarakat (pra
koperasi)

didampingi

oleh

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya
dan Kasi Perekonomian Kecamatan.
c) Melembagakan
UHT)

agen

sebagai

pembangunan

pendamping

(PSW

peningkatan

kapasitas dan kapabilitas lembaga koperasi,
d) Membangun sinergi program dan kegiatan
diantara pihak-pihak yang bermitra
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(2) Peta Operasional
Hasil

dari

tahap

ini

kemudian

disusun

peta

operasional sebagai berikut:
a. Menjalin kerjasama antara Dinas Koperasi dan
UKM

Kota

Surabaya,

Kasi

Pembangunan

Perekonomian Kecamatan dan Perguruan Tinggi
untuk membuat kesepakatan (peta operasional)
mendampingi Koperasi yang telah dihasilkan
melalui kemitraan dalam implementasinya.
b. Memasukkan kedua Koperasi dalam program
Dinas Koperasi dan UKM pendirian Koperasi
Berbadan Hukum, sehingga keseluruhan proses
dan biaya ditanggung oleh Dinas Koperasi dan
UKM Kota Surabaya.
c.

Membangun kelembagaan: internal lembaga

dan kaitannya
d. Uji Coba penerapan model:Ekowanti’s Value
Improved Miltonian Institutional Model.
Tahap uji coba model merupakan tahap
penerapan model tersebut dengan mengevaluasi
penguatan model koperasi,. Dinas Koperasi dan UKM
Kota Surabaya sebagai penilai terhadap keberadaan
dan keberlanjutan kelembagaan, maka kemitraan
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lembaga koperasi di tingkat masyarakat dengan
instansi

sangat

penting.

Untuk

itu,

ditemukan

kesepakatan dan bersifat menjamin oleh Dinas
Koperasi dan UKM dengan perguruan tinggi yaitu
Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Hang Tuah
Surabaya

sebagai

agen

pembangunan

yang

selanjutnya turut bertanggung jawab mendampingi
keberlanjutan koperasi tersebut. Pra koperasi yang
semula beranggotakan 7 orang kemudian bertambah
menjadi 20 orang.
Hasil dari penilaian tersebut, maka Dinas
Koperasi dan UKM Kota Surabaya

memberikan salah

satu programnya yaitu: fasilitasi pendirian Koperasi
berbadan Hukum, maka pra koperasi Laut Barokah
diusulkan mendapat program tersebut. Hal cukup
menarik untuk diamati, bahwa pendirian koperasi
berbadan hukum membutuhkan dana deposit sebesar
Rp. 15.000.000,- diluar biaya notaris dan biaya
penyelenggaraan rapat kepengurusan. Oleh karena,
adanya kemitraan antara Perguruan Tinggi dan
Koperasi Laut Barokah yang telah berjalan selama 8
bulan tersebut, maka dapat dimasukkan menjadi
penerima program tersebut, meskipun ketentuan
memenuhi

deposit

keseluruhan.
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masih

belum

terpenuhi

Beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh
penerima program:
1) Surat Penunjukkan dari Kepala Dinas Koperasi dan
UKM Kota Surabaya, (lih. Lampiran 2),
2) Peserta

sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas

Koperasi dan UKM Kota Surabaya, (lih. Lampiran 3).
3) Peserta pendampingan oleh Notaris (lih. Lampiran 4).
4) Serah terima Akta Notariat Koperasi Berbadan Hukum
Suromadu

Makmur

pengambilan

dan

sumpah

Laut

baik

Barokah

pengurus

dan

maupun

pengawas oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota
Surabaya dan di dampingi oleh Kasi Perekonomian.
(lih. Lampiran 5).
5.2.

Uji Coba Ekowanti’s Value Improved Miltonian
Institutional Model
Temuan inovasi tersebut kemudian diuji cobakan ke

kelompok masyarakat di 4 kecamatan melalui Focus Group
Discusion (FGD) dan pendampingan oleh peneliti sebagai
agen pembangunan, yaitu: pertama, di Kelurahan Tambak
Wedi Kecamatan Kenjeran telah disadarkan pra koperasi
kelompok nelayan terdiri: kelompok Cumi, Kerapu, Dorang
untuk bergabung dengan Koperasi Mina Sari yang berbadan
hukum

dominasi

perempuan

nelayan

dengan

merubah

struktur intern mengganti struktur dengan menggabungkan
kelompok nelayan dan perempuan nelayan. Hal ini sesuai
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dengan harapan dari Dinas Koperasi dan UKM Surabaya
sebagai kaitan normatif. kedua,Di Kecamatan Kenjeran juga
telah dibentuk pra koperasi untuk kelompok perempuan
nelayan dan, ketiga,agen pembangunan telah melakukan
pendampingan selama kurun waktu 6 bulan pada kelompok
perempuan nelayan di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan
Bulak untuk sadar mengarahkan dari pembentukan pra
koperasi kelompok KSM dan UKM menuju koperasi berbadan
hukum dan mengembangkan kelompoknya, khusus untuk
membuka kampung olahan kerang. keempat, telah diberikan
penyadaran kepada kelompok nelayan di 4 kelurahan untuk
membentuk pra koperasi di lanjutkan untuk membentuk
koperasi berbadan hukum Kecamatan Mulyorejo di bawah
wewenang Kasi Perekonomian. Kelima, telah berdiri pra
koperasi Tegal Makmur diKecamatan Sukolilo,
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BAB 6
HASIL TEMUAN PENELITIAN
6.1. Evaluasi Kelayakan: analisis atas kesesuaian
model dengan lembaga yang layak secara teknis
a)

Faktor Melemahkan Pembangunan Lembaga Koperasi.
Variabel

internal

lembaga

diduga

melemahkan

pembangunan lembaga koperasi adalah: pertama, kurangnya
ketersediaan sumberdaya yang cukup guna mendukung
implementasi kegiatan pembangunan lembaga koperasi,

kedua,

variabel

menjalankan

doktrin

yang

pembangunan

belum

lembaga

dimiliki

koperasi,

untuk
padahal

doktrin merupakan sarana pemersatu untuk mencapai tujuan
bersama, ketiga, kepemimpinan yang menjunjung tinggi nilai
moral dan berkarakter menjadi modalitas terbangunnya
lembaga koperasi secara mandiri dan berkelanjutan. Ketiga
variabel tersebut urgen bagi penyelenggaraan program
pemerintah berdurasi jangka pendek dengan pilihan metode
pendampingan. Variabel lingkages (kaitan) ditemukan ketiga
lembaga pemerintah daerah yaitu Badan Pemberdayaan
Masyarakat (Bapemas) Kota Surabaya, Dinas Pertanian dan
Perikanan Kota Surabaya, dan Dinas Koperasi dan UKM Kota
Surabaya, terlihat: pertama, ketiganya kurang bersinergi,
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tidak memiliki peta biru dan peta operasional bersama dalam
menangani usaha masyarakat bernilai bisnis. Penentuan
karakteristik Koperasi dan UKM sebagai sebuah lembaga
mandiri meliputi: bentuk struktur intern dengan program dan
kegiatan yang berjalan, peningkatan kapasitas kelembagaan
agar mampu bertahan dari lembaga non formal sebagai
kaitan fungsional yaitu kaitan yang mempunyai fungsi sama
sebagai penyedia sarana dan prasarana khususnya sarana
anggaran dan peralatan yang dibutuhan para nelayan dan
perempuan nelayan. Adapun variabel kaitan fungsional yang
secara masive mengganggu, yaitu: lembaga yang dikenal
dengan Bank Titil atau Mindring atau Rentener. Lembaga ini
telah meliputi seluruh kehidupan nelayan, menyebabkan
semua program pemerintah dalam mengentas kemiskinan
kurang berhasil.
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b). Temuan Model dan Hasil Uji Coba Model: Ekowanti’s Value
Improved Miltonian Institutional Model:
Bagan 2. Ekowanti’s Value Improved Miltonian Institutional
Model

Institusi,
variabel:

Institusi,
variabel:

Kepemimpinan

Memungkinkan
TRANSAKSI
(KEMITRAAN)

Doktrin

Fungsional

Sumberdaya

Normatif

Program

Tersebar

Struktur Intern

Sumber: Hasil Uji Coba
di
(Pamurbaya), 2015

Pantai Timur Surabaya

Temuan model dari hasil

pengembangan model

Miltonian adalah penggunaan istilah

transaksi cenderung

kurang dipahami oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk itu,
berdasarkan hasil uji coba ditemukan terminologi yang sesuai
adalah kemitraan. Kemitraan dimaksud antara pemerintah,
swasta

dan

masyarakat

Kemitraan

ini

dapat

diimplementasikan pada tahap pengembangan setelah tahap
inisiasi yaitu: penemuan inisiator yang mempunyai potensi
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sebagai

pemimpin.

Kemitraan

atau

transaksi

dilakukan

berdasarkan tugas dan wewenang yang memungkinkan
dansecara normatif atau aturan mendukung dilaksanakan
kemitraan antara pemerintah dengan kelompok masyarakat
dalam membentuk pra koperasi. Hal ini dilakukan untuk
memberi kesempatan kepada

masyarakat dalam berusaha

dan mengakses dana.
Koperasi

merupakan

lembaga

usaha

yang

dikembangkan oleh anggotanya, mempunyai tujuan yang
dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga yang telah disepakati oleh seluruh anggota. Koperasi
yang berhasil dapat membantu masyarakat untuk keluar dari
kesulitan ekonomi dan membantu mengembangkan usaha
ekonomi keluarga
mengenai Hasil uji coba model telah berhasil melalui
kemitraanmampu membangun kelompok masyarakat bersama
Bapemas menjadi prakoperasi, kemudian bersama Dinas
Pertanian dan Perikanan menetapkan jenis usaha yang
dikembangkan dan prospektif serta bersama Dinas Koperasi
dan UKM telah dimasukkan kedalam program pembentukan
koperasi berbadan hukum dan telah diserah terimakan badan
hukum koperasi Suromadu Makmur Koperasi di Kecamatan
Kenjeran dan Koperasi Laut Barokah di Kecamatan Bulak.
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6.2. Evaluasi Keefektifan: analisis keefektifan relatif
terhadap tujuan dan langkah satu dari rancanganrancangan alternatif.
Efektifitas teori Milton secara metodologi diukur dari
efektifitas tercapainya tujuan melalui studi komparasi antara
pelembagaan Program KB dan Program
demikian,

keberadaan

kelembagaan

tercapainya tujuan organisasi.

Koperasi. Dengan
tergantung

pada

Penelitian ini menguji teori

Milton tentang kelembagaan koperasi di Pamurbaya. Pada
hakekatnya, teori Milton cukup berhasil dalam pelembagaan
program Keluarga Berencana oleh BKKBN, bersifat jangka
panjang,

dan top down. Perencanaan kependudukan

dilakukan secara intensif pada tahun 1970-an, pada saat itu
target pemerintah menurunkan angka kelahiran dibawah 2 %
per tahun. Oleh karenanya peta operasional dirumuskan oleh
BKKBN sebagai leading sector , lamanbertugas merumuskan
nilai dan doktrin yang mudah diingat dan berpengaruh
terhadap kelompok sasaran yaitu: 1). Perempuan memiliki
anak lebih dari 6 orang; 2). Belum mengikuti kontrasepsi.
Doktrin yang berkembang di masyarakat: dua anak
cukup, kemudian berkembang doktrin: dua anak cukup laki2laki perempuan sama saja,selanjutnya dikenalkan oleh BKKBN
penggunaan

alat

kontrasespsi

(Alkon)

yang

efektif

menjarangkan jumlah anak secara kuantitas dan kualitas.
Dalam kurun waktu 30 tahun program KB ini cukup berhasil,
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dan pada tahun 2008, BKKBN memperkenalkan alkon efektif
untuk mengatur jumlah anak yiaitu: KB IUD, kemudian
tubektomi dan vasektomi dengan doktrin “ KB Mandiri“.
Pengalaman pelembagaan nilai Keluarga Berencana
oleh Pemerrintah (BKKBN), inilah mendorong untuk menguji
coba diterapkan dalam pelembagaan nilai koperasi, meskipun
berdasarkan pengamatan terlihat pelemanahan pelembagaan
nilai koperasi di masyarakat.
Berdasarkan pengalaman tersebut, maka diuji coba
teori Milton untuk diterapkan dalam pelembagaan nilai
Koperasi. Pada dasarnya,

koperasi merupakan lembaga

ekonomi yang tertuang dalam UUD 1945, sebagai soko guru
ekonomi, sangat berbeda dengan lembaga ekonomi sistem
Barat menggunakan per bankan. Sistem perbankan dikelola
dengan mempertahankan dan meningkatkan jumlah aset,
sebagai

konsekwensinya

membutuhkan

jaminan

dalam

manajemen keuangan.
Pada dasarnya, perkembangan nilai koperasi di
Indonesia

mengalami

pelemahan

massif dan

secara

terstruktur baik di pemerintahan, masyarakat maupun swasta
(perbankan).
wadah

Secara

masyarakat

kelembagaan
untuk

koperasi

melakukan

merupakan

usaha

dengan

menggunakan nilai gotong-royong atau tanggung renteng
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sebagaimana dikenal istilah tersebut dalam tahun 1990 an.
Terminologi tanggung renteng tersebut dikembangkan oleh
Koperasi Setia Bhakti Wanita (SBW) Surabaya.
Untuk mendapatkan penjelasan tentang terminology
tanggung

renteng

di

Koperasi

SBW

Surabaya,

maka

dipaparkan dalam konteks historis. Berdasarkan pengamatan,
bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam

manajemen

koperasi diantara para pendirinya. Salah satu pendiri (Ibu
Safril), Koperasi SBW menggunakan sistem lebih sosialis
dengan

memberi

kesempatan

kepada

anggota

untuk

berusaha dan memberi kemudahan untuk mengembalikan
dana yang telah diperoleh dari koperasi SBW dalam rangka
berusaha. Sebaliknya, dengan pendiri Koperasi SBW lainnya
(Ibu Lutfi) mensyaratkan manajemen koperasi sebagaimana
dilakukan di perbankan yaitu; mempertahankan aset sekaligus
menggunakan

sistem

tanggung

renteng

dalam

pelaksanaannya.
Hal menarik diperhatikan bahwa meskipun koperasi
telah diamanatkan dalam UUD 1945, akan tetapi dalam
pelaksanaan telah 70 tahunan belum melembaga koperasi
sesuai dengan azas dan gotong-royong. Demikian halnya,
impelementasi koperasi di wilayah pesisir, sebagian besar
pendduduk nelayan tersebut terlihat adanya pelemahan nilai
koperasi.
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Pelemahan penanaman nilai koperasi sebagai sebuah
program pemerintah belum dikelola secara sinergi diantara

stakeholder. Hal patut dicatat. bahwa lembaga ekonomi non
formal secara fungsional turut melemahkan nilai koperasi.
Penduduk yang mayoritas berpendidikan rendah, pendapatan
hanya

diperoleh

melalui

hasil

melaut

dan

kemiskinan

struktural inilah yang merupakan awal evaluasi baik terhadap
tuntutan kebijakan dan implementasi koperasi.
Untuk itu, pada bagian ini memberikan penilaian
keberhasilan

penanaman

nilai

koperasi

sebagaimana

dipaparkan dalam poin 6.1 tersebut diatas, bahwa koperasi
dapat

dilembagakan

sebagai

badan

hukum

dengan

memperhitungkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat
dan swasta. Dengan penerapan model inovasi tersebut diatas,
maka kedepan koperasi akan dapat diterapkan seluruh daerah
di Indonesia, khususnya daerah pesisir.
6.3. Evaluasi Keefektifan Biaya: analisis rancanganrancangan yang layak yang dan paling murah
(anggaran maupun biaya sosial
Keputusan untuk mengimplementasikan rangcangan
lembaga, yaitu membangun sebuah lembaga sesuai dengan
spesifikasi rancangannya. Telah dapat dirumuskan dengan
benar ditemukan factor-faktor yang melemahkan koperasi
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dipecahkan dengan Ekowanti’s Value Improved Miltonian
Institutional Model.
Berdasarkan
menerapkan

efektifitas
Ekowanti’s

analisis
Value

biaya

dengan

Improved

Miltonian

Institutional Model sangat berhasil, dengan menyusun peta
biru dan peta operasional kemitraan antara stakeholder
sebagaimana

telah

diuraikan

pada

bagian

terdahulu.

Berdasarkan peta tersebut dapat disusun target capaian dari
tujuan untuk program pembentukan koperasi berbadan
hukum.
Tahapan

penting

yang

membantu

mempermudah

pelembagaan nilai koperasi adalah: pertama, tahap inisiasi
yaitu:

tahap

merancang

kedua,

kelompok,

tahap

pengembangan yaitu: tahap merancang usaha sejenis yang
akan dikembangkan dan bersifat prospektif, ketiga, diperlukan
lembaga
berbadan

pendamping
hukum

yaitu

dalam
agen

pembentukan

koperasi

pembangungan,

meliputi:

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
ataupun Relawan

Perguruan Tinggi

atau voluntair) keempat, yaitu: tahap

pemantapan yaitu tahap kemandirian dan menyusun jejaring
dengan swasta, Keputusan untuk mengimplementasikan
rangcangan lembaga, tersebut merupakan pilihan kebijakan
pemerintah

dalam

bersinergi

antara

pemerintahan,

masyarakat dan swasta, mencapai tujuan bersama yaitu
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meningkatkan

pendapatan

masyarakat,

khususnya

masyarakat pesisir.
Dengan demikian, keempat tahap tersebut menjadi
peta

biru dan

operasinal yang membantu pemerintah

mensukseskan pengambangan lembaga koperasi berbadan
hukum

dan

menengah

pengembangan

bawah

dan

investasi

mengangkat

oleh

kelompok

menjasi

kelompok

menengah.
6.4. Evaluasi Kinerja baik atau buruk Pembangunan
Lembaga Koperasi
Kinerja

koperasi

yang

telah

terbentuk

melalui

pendampingan dapat dikategorikan sebagai berikut:
a) Kategori berhasil: yaitu berada di dua Koperasi yaitu
Koperasi Suromadu Makmur dI Kecamatan Kenjeran
dan Koperasi Laut Barokah di Kecamatan Bulak,
mengikuti 3 tahapan diatas.
b) Kategori Sedang: yaitu Koperasi
Kelurahan

Tambak

Wedi

Mina Sari di

Kecamatan

Kenjeran,

merupakan koperasi yang telah berbadan hukum, dan
telah dilantik kembali dengan struktur intern yang
baru, akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu terus
dipantau,
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c) Kategori

kurang

berhasil:

kelompok

masyarakat

nelayan yang telah membentuk pra koperasi di
Kecamatan

Mulyorejo, akan tetapi masih terdapat

konflik kepentingan diantara kelompok, sehingga
masih

belum

mendapat

kesepakatan

diantara

kelompok tentang struktur intern yang menempati
struktur tersebut.

6.5. Pendampingan dan Pengamatan
Kinerja
Koperasi: analisis konsisten tahap inisiasi
sampai
tahap
pengembangan
(Perolehan
Sertifikat Badan Hukum)
Kinerja

kelompok

yang

telah

mendapat

pendampingan dari perguruan tinggi (PSW UHT) dapat
dikategori sebagai berikut:
a). Koordinatif dan rutin: yang dimaksud dengan kategori ini
lembaga

pra

koperasi

yang

telah

dibentuk

sejak

kelompok masyarakat secara rutin atau terus menenrus
mengadakan

pertemuan

secara

intensif

dengan

menerima undangan untuk pertemuan, dan konsultasi ke
PSW UHT,, yaitu: Koperasi Laut Barokah sedah berjalan
selama 14 bulan di Kecamatan Bulak dan Koperasi
Suromadu Makmur selama 10 bulan di Kecamatan
Kenjeran..
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b). Kurang koordinatif: yaitu koperasi Sari Murni di Kecamatan
Kenjeran serta pra koperasi di Kecamatan Mulyorejo.
Program

pendampingan yang efektif membutuhkan

waktu 2 (dua) ahun setelah koperasi berbentuk badan
hukum.Kemudian,

melalui

pemberian

sumberdaya

(alat

maupun hibah dana Penelitian Fundamental 2013/2014 dan
2014/2015 dan dapat digunakan sebagai modal awal untuk
berusaha). Selanjutnya, melalui pendampingan secara terus
menerus oleh agen pembangunan (PSW UHT Surabaya)
ditargetkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut
diharapkan secara

kelembagaan dapat mengembangkan

kemitraan dengan pihak swasta. Hal ini harus dilakukan
dalam rangka penguatan kelembagaan melalui jaringan
pemasaran

dan

pendampingan

dalam

peningkatan

ketrampilan, seperti: dengan P.T HM Sampoerna, PT. Telkom
melalui CSR nya dan lain-lain.
Dengan demikian, ancaman yang bersifat fungsional
(Bank Titil) dan dengan dukungan kebijakan normatif
(regulasi) melalui peta biru dan peta operasional dari lembaga
pemerintah, masyarakat dan swasta dengan memperhatikan
kelompok

masyarakat

tersebar

mendukung

maupun

menghambat diwujudkan lembaga koperasi berbadan hukum
yang

berkelanjutan.
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