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ABSTRAK 
 

Pemberdayaan memiliki dua kecen-
derungan jika dilihat dari sudut ope-
rasionalnya. Pertama kecenderungan 
primer, merupakan kecenderungan pro-
ses yang memberikan atau mengalihkan 
sebagian kekuasaan, kekuatan dan ke-
mampuan (power) kepada individu untuk 
lebih berdaya. Kedua, kecenderungan 
sekunder, yaitu kecenderungan yang 
menekankan pada proses memberikan 
stimulasi, mendorong atau memotivasi 
individu agar mempunyai kemampuan 
untuk menentukan apa yang menjadi 
pilihan hidupnya. Maka partisipasi se-
bagai salah satu komponen penting pada 
proses pemberdayaan, maka dapat di-
pahami bahwa proses pemberdayaan 
dapat dilakukan secara individu maupun 
kelompok (kolektif). 

 
Kata Kunci: Manajemen, Pemberdayaan, 

Sumberdaya Manusia, Par-
tisipasi. 

 
PENDAHULUAN 

 
Undang-Undang nomor 20 tahun 

2003 menjelaskan bahwa Pendidikan 
Nasional berfungsi mengembangkan ke-
mampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman, dan bertaqwa 
kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 
Sejalan dengan itu dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1989  dijelaskan 
bahwa salah satu upaya untuk mereali-
sasikan tujuan pendidikan nasional ter-
sebut adalah dengan menyelenggarakan 

pendidikan formal secara berjenjang 
mulai dari pendidikan dasar, menengah, 
sampai kepada perguruan tinggi.   

Salah satu kunci untuk meningkat-
kan mutu kinerja dalam sebuah lembaga/ 
organisasi, perguruan tinggi misalnya 
dengan melibatkan (sumberdaya 
manusia) lebih mendalam ke dalam 
pekerjaan-pekerjaan dalam perguruan 
tinggi itu. Untuk kepentingan ini peranan 
para pimpinan perguruan tinggi, mulai dari 
rektorat hingga fakultas fakultas harus 
mengubah dan menciptakan suasana 
kerja yang kondusif, karena kondusifitas 
itu mempunyai pengaruh yang sangat 
besar dan sangat penting dalam men-
capai tujuannya. Organisasi yang dibuat 
berdasarkan berbagai visi untuk ke-
pentingan manusia. Begitu pula dalam 
pelaksanaan misinya maka dikelola dan 
diurus oleh manusia. Dengan demikian 
manusia merupakan faktor yang sangat 
strategis dalam semua kegiatan or-
ganisasi. Agar dapat mengatur dan meng-
urus sumber daya manusia berdasarkan 
visi organisasi sehingga tujuan organisasi 
tercapai maka dibutuhkan ilmu, metoda 
dan pendekatan pengelolaan sumber 
daya manusia atau yang sering disebut 
dengan manajemen sumber daya 
manusia.  

Kadang-kadang pimpinan itu harus 
mengambil inisiatif untuk pemberdayaan 
itu. Meskipun sekarang ini sering di-
katakan sebagai  era  kemajuan teknologi, 
namun demikian untuk memajukan dan 
meningkatkan mutu suatu perguruan 
tinggi, sumber energi pokok yang ter-
penting adalah bagaimana pengorgani-
sasian sumberdaya manusia yang ada di 
dalamnya. Karena Pengorganisasian 
merupakan terbaginya tugas ke dalam 
berbagai unsur organisasi, dengan kata 
lain pengorganisasian yang efektif adalah 
membagi habis dan menstrukturkan 
tugas-tugas ke dalam sub-sub atau 
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komponen-komponen organisasi. Peng-
organisasian sebagai kegiatan menyusun 
struktur dan membentuk hubungan-
hubungan agar diperoleh kesesuaian 
dalam usaha mencapai tujuan bersama. 

Tingkat dedikasi, komitmen dan 
kompetensi orang-orang yang bekerja di 
dalamnya akan menentukan sampai se-
berapa jauh perguruan tinggi  tersebut 
akan mampu meningkatkan mutu kinerja-
nya. Pemberdayaan adalah bahan bakar 
untuk menciptakan suasana kerja yang 
kondusif untuk meningkatkan hasil dan 
mutu dari pekerjaannya. Dengan kata lain 
terealisasinya ketiga aspek "Tri Darma 
Perguruan Tinggi" sebagai tugas dan 
tanggungjawab yang harus diemban oleh 
para pelaksana di perguruan tinggi, 
seorang dosen misalnya sangat ter-
gantung kepada banyak faktor: seperti 
kerjasama, iklim kerja yang kondusif, 
komitmen terhadap tugas, motivasi, 
imbalan yang diberikan dan kedisiplinan 
dalam melaksanakan tugas, sedangkan 
hasilnya akan terlihat dari kinerjanya.  

Keterbatasan berbagai sumberdaya 
juga mengharuskan setiap perguruan 
tinggi melaksanakan pemberdayaan or-
ganisasinya. Bagi suatu organisasi yang 
mendambakan kualitas kinerja yang terus 
meningkat pemberdayaan merupakan 
suatu proses yang mesti dan harus 
terjadi. Tanpa proses pemberdayaan 
suatu perguruan tinggi akan sulit untuk 
bisa memenangkan persaingan yang 
semakin ketat secara nasional ataupun 
secara internasional.  

 
PEMBAHASAN 

 

a. Apakah Pemberdayaan Itu? 
Kata “empowerment” dan 

“empower” diterjemahkan dalam bahasa 
Indonesia menjadi pemberdayaan dan 
memberdayakan, menurut Merriam 
Webster dalam oxfort english dictionery 
(dalam Prijono dan Pranarka, 1996: 3) 
mengandung dua pengertian yaitu: 
pengertian pertama adalah to give power 
or authority to, dan pengertian kedua 
berarti to give ability to or enable. dalam 
pengertian pertama diartikan sebagai 
memberi kekuasaan, mengalihkan ke-
kuatan atau mendelegasikan otoritas ke 
pihak lain. sedangkan dalam pengertian 
kedua diartikan sebagai upaya untuk 
memberikan kemampuan atau ke-
berdayaan. 

Pemberdayaan atau empowerment 
adalah proses membangun dedikasi dan 
komitmen yang tinggi sehingga lembaga/ 
organisasi itu bisa menjadi lebih efektif 
dalam mencapai tujuan-tujuannya dengan 
hasil dan mutu yang lebih tinggi. Dalam 
sebuah lembaga/organisasi yang telah 
diberdayakan akan tercipta hubungan di 
antara orang-orangnya, saling berbagi 
dalam suatu kewenangan, tanggung 
jawab, komunikasi, harapan-harapan, pe-
ngakuan serta penghargaan. Hubungan 
kerja semacam itu sangat berbeda 
dengan hubungan kerja yang secara 
tradisional yang didasari oleh hubungan 
hirarkhi dalam suatu lembaga/organisasi. 
Aset yang paling berharga dari suatu 
lembaga, teristimewa suatu perguruan 
tinggi adalah orang-orang yang bekerja di 
dalamnya yang ditunjukkan dan didasari 
latar belakang pengetahuan, ketrampilan, 
sikap mental, kreatifitas, motivasi dan 
kemampuan bekerjasama. 

David Clutterbuck menyebutkan 
pemberdayaan merupakan upaya men-
dorong dan memberikan individu untuk 
mengambil tanggung jawab pribadi untuk 
meningkatkan cara mereka melakukan 
pekerjaan dan kontribusinya guna men-
capai tujuan organisasi. Sementara itu 
Jan Carlzon menyebutkan pemberdayaan 
sebagai upaya membebaskan seseorang 
dari kendali yang kaku dan memberinya 
kebebasan untuk bertanggung jawab 
terhadap ide-idenya, keputusan-ke-
putusannya serta tindakan-tindakannya. 

Pada dasarnya pemberdayaan 
adalah cara untuk melaksanakan kerja-
sama dalam organisasi sehingga semua 
orang ber “partisipasi” penuh. Partisipasi 
merupakan komponen penting yang akan 
selalu melekat pada terminologi pem-
berdayaan ketika ia dikaitkan dengan 
wacana perubahan menuju keadaan yang 
lebih baik. Partisipasi dapat dimaknai 
sebagai keterlibatan mental dan emo-
sional dalam situasi kelompok yang men-
dorong untuk memberikan kontribusi pada 
tujuan kelompok dan berbagai tanggung 
jawab pencapaian tujuan. Dalam or-
ganisasi yang sudah diberdayakan para 
pelaksana (dosen, pegawai administrasi, 
pustakawan, laboran, teknisi, dsb) merasa 
bertanggungjawab tidak hanya tentang 
pekerjaan yang dikerjakannya, tetapi juga 
tentang keseluruhan komponen per-
guruan tingginya agar dapat berfungsi 
secara lebih baik. Orang orang yang telah 
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ditetapkan dalam suatu posisi yang 
merupakan sebuah tim yang telah di-
berdayakan akan bekerjasama mem-
perbaiki kinerja mereka secara ber-
kelanjutan, mencapai tingkat produktivitas 
dan mutu yang tinggi.  

Setelah adanya proses pember-
dayaan, organisasi dalam suatu per-
guruan tinggi akan terstruktur sedemikian 
rupa sehingga orang-orang merasa 
bahwa mereka dapat mencapai hasil 
sebagaimana mereka harapkan, mereka 
dapat melakukan apa yang perlu mereka 
lakukan tidak sekedar dapat melakukan 
apa yang diperintah kepada mereka untuk 
melakukannya, dan mereka menerima 
penghargaan atas apa yang mereka 
lakukan itu. 
 
b. Tujuan dan Manfaat Pemberdayaan  

Tujuan pemberdayaan manusia di-
arahkan untuk merubah sumberdaya 
manusia yang potensial tersebut menjadi 
tenaga kerja yang produktif. Dalam 
konteks ini, kalaupun dalam kenyataan-
nya bisa ditemukan indikator-indikator 
yang menunjukkan terjadinya proses 
pemberdayaan pada kerja-kerja yang 
dilakukan, maka pemberdayaan tersebut 
harus dianggap sebagai proses tanpa 
sadar yang berjalan dengan sendirinya. 
Padahal berbicara tentang pemberdayaan 
sejatinya menggunakan konsep by 
designs dalam arti ada konsep terukur 
dan terarah yang sengaja diciptakan 
untuk melakukan proses pemberdayaan, 
karena inti pemberdayaan itu sendiri 
adalah “penyadaran.”  

Pemberdayaan yang dilakukan tanpa 
sadar dan terencana, biasanya akan 
mengalami kegagalan karena tidak op-
timalnya mekanisme pemberdayaan ter-
sebut yang pada akhirnya mengakibatkan 
tidak lahirnya partisipasi yang baik dari 
objek pemberdayaan tersebut. Hal ini 
desebabkan kenyataan bahwa selama ini 
sering sumberdaya manusia belum di 
manfaatkan secara optimal. Dengan 
demikian tujuan yang ingin dicapai dari 
pemberdayaan sumber daya manusia 
adalah untuk membentuk setiap individu 
menjadi lebih mandiri. Kemandirian ter-
sebut meliputi kemandirian berfikir, ber-
tindak dan mengendalikan apa yang 
mereka lakukan.  

Dinamika suatu lembaga/organisasi 
perguruan tinggi terletak pada kreativitas 
dan inisiatif orang-orang yang ada di 

dalamnya. Bila perguruan tinggi itu dan 
orang-orang yang ada menginginkan 
mutu kinerja yang lebih baik, maka yang 
harus dilakukan adalah mencari bagai-
mana caranya memanfaatkan potensi 
kreativitas dan inisiatif yang ada pada 
orang-orangnya. Cara memanfaatkan 
potensi itu pada dasarnya adalah dengan 
meningkatkan kemampuannya melalui 
peningkatan pengetahuan dan keteram-
pilan  kerja, memberi kewenangan atau 
kesempatan untuk berinisiatif dan ber-
kreasi, memberi motivasi agar mereka 
mau berbuat. Dengan kata lain dapat 
dikatakan bahwa untuk memanfaatkan 
potensi segenap individu dengan cara 
mendorong mereka untuk berpartisipasi 
meraih kinerja perguruan tinggi yang lebih 
baik dan bermutu. Agar mereka ber-
partisipasi perlu ditingkatkan kemampuan, 
kemauannya dan diberi kesempatan 
untuk berpartisipasi. 

Perguruan tinggi perlu selalu ber-
upaya meningkatkan kemampuan orang-
orang yang bekerja di dalamnya apakah 
mereka dosen atau pegawai non-edukatif 
seperti teknisi, laboran, pustakawan, 
pegawai administrasi, resepsionis, ope-
rator telepon, pengantar surat, sampai 
pada petugas kebersihan dan keamanan. 
Meningkatkan kemampuan adalah tinda-
kan pemberdayaan yang utama, hal ini 
dapat dilakukan melalui program-program 
pendidikan dan pelatihan yang dilem-
bagakan, direncanakan dan dilaksanakan 
secara teratur dan profesional bagi semua 
jenis dan tingkatan pekerja pada per-
guruan tinggi. Tujuan utama dari pen-
didikan dan pelatihan itu adalah memberi 
wawasan yang lebih luas dan dalam 
tentang hakekat tugas yang diembannya, 
meningkatkan penguasaan keterampilan 
dasar yang relevan dengan jenis tugas-
nya, memperluas dan memperdalam 
pengetahuan-pengetahuan yang ber-
kaitan dengan tugasnya, serta menanam-
kan nilai-nilai yang terkandung dalam 
setiap hal yang dipelajarinya.   

Melalui penambahan wawasan, 
keterampilan, dan pengetahuan  orang-
orang itu diharapkan akan berkembang 
kreativitasnya dan berani berinisiatif untuk 
mencoba cara-cara baru dalam bekerja. 
Cara-cara baru itulah yang dapat di-
harapkan membawa perbaikan dan 
kemajuan. Tanpa adanya pendidikan dan 
pelatihan tambahan sulit diharapkan 
berkembangnya  kreativitas dan inisiatif 
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untuk melahirkan dan mencoba cara-cara 
baru, dan tanpa cara-cara baru sulit 
diharapkan  adanya mutu kinerja yang 
lebih baik. Dalam menerapkan mana-
jemen mutu, pelembagaan program-
program pendidikan dan pelatihan itu 
merupakan kebijakan yang mutlak 
dilakukan. 

Menguasai kemampuan berupa 
pengetahuan dan keterampilan saja tidak-
lah cukup. Orang perlu memiliki kemauan 
untuk menerapkan pengetahuan dan ke-
terampilannya agar dapat menghasilkan 
kinerja yang lebih bermutu. Kinerja adalah 
istilah populer dalam dunia manajemen,        
yang dapat didefinisikan dengan  hasil 
kerja, prestasi kerja dan performance. 

Menurut The Sriber Bantam English 
Dictionary terbitan Amerika Serikat dan 
Canada, tahun 1979 (dalam 
Prawirosentono, 1999:1-2) “to perform“ 
mempunyai beberapa “entries” berikut: 
(1) to do or Carry out; executive, (2) to 
discharge or fulfill, as a vow, (3) to 
party, as a character in a play, (4) to 
render by the voice or musical 
instrument, (5) to execute or complete 
on undertaking, (6) to act a part in a 
play, (7) to perform music, (8) to do 
what is expected of person or machine. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia 
dikemukakan arti kinerja sebagai  “(1) 
sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang 
diperlihatkan; (3) kemampuan kerja”. 
Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau 
prestasi kerja (performance) diartikan 
sebagai: ”ungkapan kemampuan yang 
didasari oleh pengetahuan, sikap dan 
keterampilan dan motivasi dalam meng-
hasilkan sesuatu”. Sementara menurut 
Sedarmayanti (2001:50) bahwa: “Kinerja 
merupakan terjemahan dari perfor-
mance yang berarti prestasi kerja, pe-
laksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk 
kerja atau penampilan kerja”. Samsudin 
(2005:159) menyebutkan bahwa: “Kinerja 
adalah tingkat pelaksanaan tugas yang 
dapat dicapai seseorang, unit atau divisi 
dengan menggunakan kemampuan yang 
ada dan batasan-batasan yang telah 
ditetapkan untuk mencapai tujuan 
organisasi. 

Kemauan itu  ibarat motor penggerak 
yang mendorong dirinya sendiri untuk 
mencapai prestasi yang lebih baik. 
Kemauan berkaitan erat dengan motivasi. 
Untuk menghasilkan mutu kinerja yang 
lebih baik diperlukan motivasi. Sumber 

motivasi seseorang adalah kebutuhan-
kebutuhan yang dirasakan oleh orang itu.  
Jelas sekali bahwa setiap individu pada 
suatu saat memiliki kebutuhan yang ingin 
terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan-
nya seseorang terdorong untuk berbuat 
sesuatu asalkan perbuatannya itu meng-
arah pada pemuasan kebutuhannya. 
Sekarang bagaimana mengkaitkan per-
buatan memperbaiki mutu perguruan 
tinggi itu dengan pemuasan salah satu 
atau beberapa kebutuhan orang-orang 
yang bekerja di perguruan tinggi. Menurut 
Abraham Maslow kebutuhan manusia 
bisa dikelompokkan menjadi lima kategori 
yang tersusun secara hirarkhi, yaitu 
kebutuhan fisiologis, kebutuhan ke-
amanan, kebutuhan sosial, kebutuhan 
harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.  

Untuk pegawai-pegawai golongan 
bawah misalnya mungkin kebutuhan-
kebutuhan yang dirasa mendesak masih 
berkisar pada kebutuhan fisiologis 
(pangan, sandang, papan, dll) dan 
keamanan (tabungan, dll) yang dalam 
kehidupan modern bisa dibeli dengan 
uang. Oleh karena itu untuk mereka 
tugas-tugas yang bisa memperoleh 
imbalan uang akan dikerjakan dengan 
lebih baik, termasuk tugas-tugas me-
ningkatkan mutu kinerja. 

Bagi para pegawai golongan me-
nengah ke atas biasanya kebutuhan yang 
dirasa mendesak bukan lagi kebutuhan 
fisiologis dan keamanan, tetapi kebutuhan 
sosial, harga diri dan aktualisasi diri. 
Pemenuhan atau pemuasan kebutuhan-
kebutuhan ini biasanya tidak semata-mata 
dengan menggunakan uang, tetapi 
dengan menggunakan kemampuan atau 
prestasi diri. Oleh karena itu hal-hal yang 
bisa memotivasi orang-orang golongan ini 
adalah yang bisa langsung atau tak 
langsung meningkatkan harga dirinya. 
Diskusi ini mengarah pada perlunya 
memberi pengakuan dan penghargaan 
kepada orang-orang agar mau melakukan 
usaha-usaha peningkatan mutu kinerja-
nya. Dengan diakui dan dihargainya 
kontribusi orang-orang tersebut dalam 
meningkatkan mutu perguruan tinggi di 
mana mereka bekerja, mereka merasa 
harga dirinya naik, dan dengan harga diri 
yang naik itu mereka merasa upayanya 
untuk memenuhi kebutuhan sosialnya 
akan menjadi mudah. Jadi untuk me-
numbuhkan kemauan orang untuk me-
ningkatkan mutu kinerjanya bisa dengan 
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menerapkan sistem penghargaan yang 
bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan 
masing-masing kelompok orang. Perlu 
sekali lagi ditekankan bahwa peng-
hargaan bukan harus selalu dalam bentuk 
uang atau materi. Pengakuan dan pujian 
di hadapan umum dapat memotivasi 
orang untuk berbuat lebih baik dan lebih 
baik lagi.  

Agar orang mau berpartisipasi me-
ningkatkan mutu (atas kemauan sendiri) 
orang itu perlu mendapatkan kesempatan 
untuk berbuat demikian. Kesempatan ini 
bisa berupa ajakan dari pimpinan dan 
atau orang-orang lain di sekitarnya, atau 
kebebasan untuk berpartisipasi, tersedia-
nya fasilitas untuk meningkatkan mutu, 
atau dalam bentuk kewenangan untuk 
berpartisipasi. Memberi kewenangan 
kepada semua orang untuk meningkatkan 
mutu kinerjanya masing-masing adalah 
penting untuk munculnya partisipasi 

dalam meningkatkan mutu perguruan 
tinggi. 

Pemberdayaan perguruan tinggi 
berawal dari adanya sifat hubungan baru 
di antara orang-orang yang bekerja, dan 
antara orang-orang itu dengan pimpinan 
perguruan tingginya. Mereka semua 
adalah mitra kerja. Setiap orang diajak 
untuk tidak hanya merasa bertanggung-
jawab tentang pekerjaannya sendiri, tetapi 
mereka juga merasa ikut memiliki 
organisasi secara keseluruhan. Para 
pekerja itu perlu dibuat merasa sebagai 
pengambil keputusan, tidak sekedar 
sebagai pengikut, pelaksana, penerima 
perintah atau bawahan. Selain itu mereka 
juga merasa bangga atau kecewa ter-
hadap keberhasilan perguruan tingginya 
secara keseluruhan, dan bukan hanya 
merasa bangga atau kecewa terhadap 
hasil kerja dirinya sendiri saja. Untuk 
memperjelas uraian di atas dapat dilihat 
diagram berikut: 

  
 

 
 

Diagram di atas memperjelas bagai-
mana pemberdayaan dapat terjadi jika 
partisipasi bisa muncul dalam organisasi, 
yaitu bila ditopang oleh adanya faktor-
faktor kemampuan, kemauan dan ke-
sempatan yang merupakan satu ke-
satuan yang tidak terpisahkan. Dalam 
berupaya memberdayakan perguruan 
tinggi perlu selalu diupayakan bagaimana 
menumbuhkan ketiga faktor itu pada 
setiap orang yang bekerja di perguruan 
tinggi yang bersangkutan. Usaha pem-

berdayaan yang berhasil akan mengubah 
suasana kerja, semangat kerja, dan 
semangat kerjasama dan akhirnya akan 
menghasilkan kinerja yang lebih bermutu. 
 
c. Pemberdayaan Mengubah Dinamika 

Organisasi  
Sejak dulu sampai sekarang per-

guruan tinggi di Indonesia cenderung 
menerapkan organisasi yang berbentuk 
tradisional, yang terkendali secara ketat 
dari atas dan jarang melibatkan pemikiran 

Pemberdayaan

Partisipasi

Kesempa
tan

Kemauan

Kemam 
puan
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dari bawah. Organisasi tradisional itu 
biasanya berbentuk piramida dengan 
pimpinan tertingginya berada di puncak. 
Organisasi semacam ini ditandai dengan 
adanya pembagian fungsi yang sangat 
tajam dengan batas-batas yang jelas, 
uraian tugas yang terbatas dan pengen-
dalian ketat oleh atasan. Dalam or-
ganisasi ini orang-orang yang berada di 
puncak berfikir dan merencanakan, 
sedangkan orang-orang yang berada di 
bawah  melaksanakannya. 

1. Ciri-ciri  organisasi  piramida  : 
- Keputusan diambil oleh pim-

pinan puncak. 
- Setiap orang hanya ber-

tanggung jawab terhadap pe-
kerjaannya. 

- Perubahan terjadi secara 
lambat dan jarang, dan hanya 
datang  dari  puncak. 

- Umpan balik dan komunikasi 
dari atas ke bawah. 

- Interaksi dan komunikasi 
antar bagian sangat minimal. 

- Fokus perhatian orang pada 
atasan yang bertanggung 
jawab atas pekerjaan bawah-
annya. 

- Pimpinanlah yang mengata-
kan bagaimana sesuatu 
harus dikerjakan dan apa 
yang harus dihasilkan. 

- Bawahan tidak diharapkan 
bermotivasi tinggi, karena itu 
perlu diawasi dan dikendali-
kan secara ketat. 

 
Sampai sekarang sebagian besar 

perguruan tinggi masih beroperasi  
kurang lebih semacam bentuk piramida 
tersebut. Bentuk baru organisasi disebut 
sirkel atau jaringan, karena beroperasinya 
merupakan serangkaian kelompok  atau 
tim yang saling berkoordinasi, yang di-
hubungkan dari tengah, bukan dari atas.

 
 
        

  Piramida (Hirarkhis)                 
               Sirkel (Jaringan) 
 

2. Ciri-ciri Organisasi Sirkel : 
- Berfokus pada pelanggan. 
- Orang bekerjasama satu 

dengan lainnya mengerjakan 
segala apa yang diperlukan. 

- Orang-orang berbagi tang-
gungjawab, keterampilan, we-
wenang dan pengawasan. 

- Pengawasan dan koordinasi 
dilakukan melalui komunikasi 
yang dilakukan secara terus-
menerus dan  melalui banyak 
keputusan. 

- Perubahan kadang-kadang 
terjadi secara cepat, karena 

tantangan-tantangan baru 
muncul. 

- Kunci keberhasilan bagi se-
mua karyawan dan pimpinan 
adalah kemampuan bekerja-
sama dengan orang-orang 
lain. 

- Dalam organisasi ini terdapat 
hanya sedikit tingkatan 
(eselon). 

- Kekuatan (kekuasaan) se-
seorang bersumber dari ke-
mampuannya mempengaruhi 
dan memberi inspirasi kepada 
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yang lain, dan bukan dari 
jabatannya. 

- Individu-individu diharapkan 
mengendalikan dirinya sendiri 
dan bertanggung-jawab ke-
pada semuanya; perhatian 
lebih ditujukan kepada para 
pelanggan. 

- Para pimpinan adalah sumber 
enerji, penghubung dan pem-
berdaya bagi orang-orang 
yang ada dalam berbagai tim 
yang ada dalam organisasi. 

Kebanyakan organisasi berada 
dalam bentuk antara piramida dan sirkel. 
Jadi bentuk organisasi akan berubah 
secara bertahap. Dengan memikirkan dan 
membayangkan dimana organisasi per-
guruan tinggi kita berada pada saat ini, 
dan pada posisi mana kita harapkan 
setelah beberapa tahun yang akan 
datang, kita akan dapat menggerakkan 
perubahan dalam organisasi seperti yang 
kita harapkan, yaitu agar organisasi 
perguruan tinggi menjadi lebih berdaya. 

Untuk bergeser dari sistem piramida 
ke sistem sirkel memang bukan proses 
pengembangan yang mudah. Kenyataan-
nya berada dalam organisasi yang 
sedang bergerak dari satu bentuk ke 
bentuk yang lain terasa sangat tidak 
tenang, penuh dengan perasaan ketidak 
pastian. Perubahan terjadi dimana-mana 
dan kadang-kadang sukar mengerti 
alasan mengapa hal itu harus terjadi. 
Tetapi perlu diingat bahwa setiap pem-
baruan selalu memerlukan perubahan, 
dan perubahan selalu menimbulkan gon-
cangan, besar ataupun kecil. Tidak perlu 
khawatir akan adanya guncangan-
guncangan itu, asal kita selalu sadar ke-
mana organisasi itu bergerak. 

Berikut ini empat macam goncangan 
yang mungkin akan menghadang di 
tengah  upaya pemberdayaan perguruan 
tinggi. 

1. Inertia = kelembaman: kesulitan 
dalam memutuskan untuk memulai 
melakukan perubahan. Sering te-
rasa lebih mudah tetap pada posisi 
semula. 

2. Self-doubt = ragu-ragu sendiri: 
tidak yakin akan benar-benar bisa 
menciptakan tempat kerja yang 
lebih berdaya. 

3. Angger = marah:  menyalahkan 
fihak lain karena menganjurkan 
semua ini. 

4. Chaos = kacau-balau:  Terlihat 
begitu banyak jalan di depan 
sehingga merasa kehilangan arah. 

Kalau mengalami salah satu atau 
beberapa goncangan semacam itu jangan 
menjadi cemas, tetaplah pada arah yang 
dituju, yaitu memberdayakan organisasi 
perguruan tinggi. 
 
d. Etika Pemberdayaan Organisasi 

PerguruanTinggi 
Kelangsungan hidup suatu per-

guruan tinggi  sangat ditentukan oleh 
kinerja dan citra perguruan tinggi di-
maksud. Kinerja dan citra perguruan 
tinggi itu sendiri sangat ditentukan oleh 2 
(dua) hal, yaitu kemampuan (kapabilitas 
dan kompetensi) dan perilaku setiap 
sivitas akademika yang ada dalam 
pengelolaan organisasi perguruan tinggi 
yang bersangkutan selaku penggerak 
roda organisasi. Oleh karena itu, sangat 
penting bagi perguruan tinggi untuk 
mengatur perilaku yang ber etika dalam 
pelaksanaan aktivitas sehari-hari dalam 
pekerjaannya yang menyangkut penge-
lolaan sumber daya manusia.  

David dan John menyebutkan par-
tisipasi sebagai keterlibatan mental dan 
emosional dalam situasi kelompok yang 
mendorong untuk memberikan kontribusi 
pada tujuan dan berbagai tanggung jawab 
pencapaian tujuan. Sementara itu Ropke 
menambahkan tiga tipe partisipasi yang 
ditunjukkan melalui kontribusi, pembuatan 
keputusan dan benefit yang ketiganya 
dapat dipertahankan jika memiliki ke-
sesuaian antara satu dengan yang 
lainnya. Kesesuaian tersebut dapat dilihat 
melalui: (1) adanya kesesuaian antara 
anggota dengan program, yaitu ke-
butuhan dan pelayanan dengan sumber 
daya yang tersedia sebagai out put 
program. (2) adanya kesesuaian antara 
program dengan manajemen, yaitu 
program yang ditugaskan oleh anggota 
dengan kemampuan manajemen dan (3) 
adanya kesesuaian antara anggota 
dengan pengurus. Kesesuaian ketiga jalur 
ini dapat dijabarkan seperti berikut  

1.  Perilaku  Atasan Terhadap Bawahan  
a. Menghargai dan memperlakukan 

bawahan sebagai manusia se-
utuhnya dengan memperhatikan 
semua sisi kemanusiannya.  

b. Selalu berkomunikasi secara 
santun, terbuka, jujur dan ber-
tanggung jawab. 
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c. Senantiasa meningkatkan pe-

ngetahuan bawahan dan meng-
hargai kreativitas, inovasi dan 
inisiatif bawahan. 

d. Melibatkan dan mempertimbang-
kan masukan dari bawahan 
dalam proses pengambilan ke-
putusan serta menghargai dan 
menerima perbedaan pendapat 
dan kritik yang membangun. 

e. Memberi keteladanan dalam 
tindakan dan perilaku sehari-
hari, sesuai kata dengan per-
buatan. 

f. Menjadi pelopor pembaharuan 
dan manajemen perubahan. 

g. Mendorong budaya kepatuhan 
terhadap pedoman perilaku dan 
kebijakan.  

h. Mendorong/memotivasi bawahan 
untuk berprestasi dan secara 
bersama-sama mencapai sa-
saran kinerja yang telah di-
tetapkan. 

i. Melakukan koreksi atau teguran 
terhadap bawahan secara 
konstruktif dan adil, tanpa me-
matahkan semangat kerja yang 
bersangkutan. 

j. Memberikan kesempatan yang 
sama kepada bawahan untuk 
mengembangkan karirnya.  

k. Menanggapi setiap laporan yang 
diterima mengenai pelanggaran 
disiplin dan menindaklanjutinya 
secara adil dan transparan 
sesuai peraturan.  

l. Menjaga keutuhan dan ke-
kompakan seluruh sivitas aka-
demika dengan menghindari per-
saingan yang tidak sehat serta 
menghindari pengkotakan antar 
bagian. 

m. Tidak melakukan intimidasi atau 
tekanan, penghinaan, dan pe-
lecehan terhadap bawahan. 

 
2.  Perilaku Bawahan Terhadap Atasan  

a. Bekerja jujur dan profesional 
dalam menjalankan tugas de-
ngan penuh tanggung jawab. 

b. Bersikap dan bertingkah laku 
santun terhadap atasan dan 
sesama sivitas akademika. 

c. Selalu berusaha meningkatkan 
kemampuan, pengetahuan dan 
profesionalisme dalam melak-
sanakan tugas. 

d. Memberikan saran dan masukan 
yang positif kepada atasan. 

e. Berani dan bebas mengeluarkan 
pendapat secara santun dalam 
mendiskusikan kebijakan atasan 
yang tidak sesuai dengan aturan 
dan/atau tujuan. 

f. Tidak membahas secara negatif 
kebijakan atasan dengan se-
sama bawahan yang berpotensi 
mengundang fitnah dan kontra 
produktif. 

g. Mematuhi peraturan dan meng-
informasikan kepada atasan bila 
terdapat indikasi penyimpangan. 

h. Patuh dan konsekuen terhadap 
hukum, kebijakan (policy), dan 
Standard Operating Procedure 
(SOP) yang sudah ditetapkan. 

i. Tidak melakukan tindakan yang 
di luar kewenangannya. 

j. Mematuhi dan menghormati ke-
sepakatan yang tertuang dalam 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

  
3.  Perilaku Sesama Rekan Kerja  

a. Selalu menjaga perilaku sopan 
dan santun baik di dalam mau-
pun di luar pekerjaan. 

b. Mengembangkan kemampuan 
dan keterampilan untuk bekerja 
dalam kelompok demi kemajuan. 

c. Memiliki semangat kerja sama 
yang tinggi dan selalu siap 
membantu rekan ataupun unit 
kerja lain untuk kebaikan. 

d. Bersedia berbagi pengetahuan 
dan keterampilan kepada rekan 
kerja lainnya tanpa merasa takut 
tersaingi. 

e. Menghargai orang lain, tidak 
meremehkan dan membeda-
bedakan satu dengan lainnya. 

f. Menerima setiap masukan dan 
saran yang diberikan untuk per-
baikan diri dan peningkatan 
kinerja. 

g. Menciptakan keterbukaan infor-
masi sesama rekan kerja dan 
antar unit kerja untuk men-
dukung kerja sama dan ko-
ordinasi yang baik demi ke-
majuan.  

h. Bersikap terbuka, simpatik dan 
membantu sesama rekan, saling 
menghormati dan menghargai 
pendapat orang lain, serta dapat 
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menerima perbedaan pendapat 
dengan baik. 

i. Memiliki semangat persaingan 
yang sehat untuk memacu 
prestasi kerja secara maksimal. 

j. Menghindari tindakan dan 
ucapan yang mengandung unsur 
intimidasi, pelecehan, penghina-
an, sikap mengejek, memfitnah 
dan merendahkan teman, serta 
saling menjatuhkan terhadap 
sesama rekan kerja. 

k. Bekerja dengan harmonis ber-
dasarkan dedikasi dan keper-
cayaan bersama untuk mencapai 
tujuan bersama. 

 
e. Kesimpulan 

Suatu proses pemberdayaan mem-
butuhkan konsep evaluasi yang jelas de-
ngan indikator-indikator terukur. Fujikeke 
mengemukakan tingkat pencapaian pem-
berdayaan itu sendiri digolongkan atas 
tiga kategori tingkatan, yaitu: micro level, 
meso level dan macro level. Ide pem-
berdayaan memiliki dua kecenderungan 
jika dilihat dari sudut operasionalnya. 
Pertama kecenderungan primer, merupa-
kan kecenderungan proses yang mem-
berikan atau mengalihkan sebagian ke-
kuasaan, kekuatan dan kemampuan 
(power) kepada individu untuk lebih ber-
daya. Kedua, kecenderungan sekunder, 
yaitu kecenderungan yang menekankan 
pada proses memberikan stimulasi, 
mendorong atau memotivasi individu agar 
mempunyai kemampuan untuk menentu-
kan apa yang menjadi pilihan hidupnya. 
Maka partisipasi sebagai salah satu 
komponen penting pada proses pem-
berdayaan, maka dapat dipahami bahwa 
proses pemberdayaan dapat dilakukan 
secara individu maupun kelompok 
(kolektif). Setelah itu pemberdayaan 
menghendaki hasil dalam arti keber-
hasilan menuntut perubahan yang ber-
kesinambungan dan terukur.  
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