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Abstrak

Peralihan cara pendekatan Manajemen dari rasional-saint if ik ke
kualitatif-humanistik menandai juga peralihan dalam cara pandang
mengenai organisasi, termasuk Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya (UKWMS) sebagai organisasi pendidikan . Demikian pula
perubahan kekuatan pelanggan, perubahan intensitas persaingan,
keanekaragaman, perkembangan ilmu pengetahuan, dan meningkat nya
laju perubahan mendorong UKWMS sebagai organisasi pendidikan seca ra
fleksibel harus selalu berubah.

Proses transformasi Widya Mandala membut uhka n keterlibatan
dua pihak yaitu individu dalam organisasi maupun organisasi itu sendiri
sebagai kesatuan entitas. Dengan demikian, transformasi yang sukses
membutuhkan perubahan cara pandang terhadap individu maupun
organisasi. Individu harus dipandang secara utuh sebagai pribadi yang
memiliki dimensi kualitas unggul disamping memiliki kompetensi standar,
sedangkan organisasi harus dipandang sebagai mahkluk hidup atau
komunitas.

Pemimpin yang berhasil melewati transformasi organisasi
pendidikan harus memiliki cara pandang bahwa organisasi adalah
komunitas yang harus dikembangkan tidak hanya melalui transformasi
karakter individu dalam organisasi, namun juga transformasi karakter
organisasi. Transformasi karakter individu dilakukan dengan
pengembangan tiga dimensi yaitu idealisme, karakter, dan perasaan
sebagai bagian dari sebuah komunitas, sedangkan t ransformasi organisasi
dilakukan dengan mengedepankan nilai inti organisasi (organizational core
value).

Kata kunci : organisasi, transformasi, komunitas, kepemimpinan
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PENDAHULUAN

P rniki ran bzgaimana rnenernpatkan pendidikan tinggi
sebagai ujung tornbak perubahan ba ngsa, sebenarnya sudah
berk ng ung sejak lama. Berulang kali pa ra pern buat kebijakan
pendidikan tinggi dihadapkan pada pil ihan anta ra pernerataan
p ndidik: n atau pengern bangan pusat keunggulan (centers of

,Y< II nee) (Triloka, 2010). Beberapa fakta rnenunjukkan bahwa

p ndidikan t inggi di negara ini dinilai te la h tertinggal, bahkan
terasing dari kebutuhan dan realitas sosial, ekonorn i, serta budaya

rnasyarakat nya. Hal ini juga rnendorong tuntutan terkait sernakin
aktifnya peran organisasi pendidikan dalarn rnernpersiapkan daya

saing bangsa rnengarungi era persainga n globa l. Organisasi
pendidikan harus rnernulihkan perannya, yakni keluar dari rnenara
gading untukterlibat secara langsung sebagai agent of change
dalarn perubahan rnasyarakat.

Mernasuki rnileniurn ketiga, tarnpaknya pilihan telah
ditentukan. Kesadaran bahwa keunggulan di segala bidang, di

sernua ternpat, dan pada waktu yang bersarnaan tidak rnudah untuk
diwujudkan, rnaka pilihan pada strategi pengernbangan pendidikan
tinggi yang rnengarah pada pernberian peluang kepada organisasi

pendidikan yang rnernpunyai potensi dan kapasitas untuk

rnengernbangkan dirinya rneraih keunggulan kornpetltif yakni
keunggulan akadernik atau yang sering kita sebut sebagai academic
excellence adalah pilihan strategi yang dinilai paling tepat.

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS)
didirikan pada tanggal 4 Januari 1960 oleh Yayasan Widya Mandala ·

rnengernban tugas tak terkecuali sebagai lernbaga pendidikan yang
cukup rnatang secara usia. Sejak awal berdirinya UKWM Surabaya
te lah rnerniliki kornitrnen yang kuat untuk rnelayani kebutuhan

rnasyarakat. Moto Universitas adalah Non scholae sed vitae
discim us, artinya kita belajar bukan untuk ilrnu pengetahuan,
m lainkan untuk kehidupan. Dilandasi oleh sernangat ini, staf
akad mik UKWM Surabaya terrnotivasi untuk tidak hanya rnengejar
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ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan
mereka untuk menghadapi masa depan dengan mengamalkan iman
dan nilai-nilai moral. Mota ini telah menjadi sumber kekuatan bagi
eksistensi UKWM Surabaya dan menjadi pijakan pula dalam
merumuskan positioning statement Un iversitas yaitu A Life
improving University.

Memposisikan UKWMS sebaga i sebuah organisasi
pendidikan pada barisan organisasi pendid ikan terbaik, dan dapat
bertahan hingga merayakan ulang tahun emasnya bukanlah hal

yang mudah. Terus dilakukan upaya untuk berubah dan
berkembang. Perubahan utama yang dilakukan adalah perubahan
fundamental, dengan t ujuan untuk menghasilkan nila i-nila i

akademik, sosi al, dan ekonomi. Oi mana hal tersebut merupakan
kata kunci dalam t ransforma si sebuah organisa si pendid ikan,
disamping juga mapannya strategic intent organisasi. Untuk
mewujudkannya perlu dilakukan t ransformasi kelembagaan yang
lebih kompleks dari sekadar hanya pengembangan orga nisasi
(organization development). Transformasi insti t usi adala h proses
peru bahan, baik yang direncanakan maupun t idak di rencanakan,
dalam perjalanan institusi yang bersangkutan mewujudkan misinya
(Uday, 1981). UKWMS sebagai sebuah institusi adalah organisasi
yang mempunyai inspirasi untuk mejalankan sebuah misi yang
diharapkan membawa dampak terhadap masyarakat.

Kesepahaman bahwa transformasi UKWMS memang
diperlukan dan penting dilakukan t elah disepakati, namun yang

menjad i pertanyaan saat ini adalah bagaimana seharusnya arah
t ransformasi UKWMS yang komprehensif, di mana mencakup
penyelarasan atau perancangan ulang dari strategi, struktur, sistem,

stakeholders relation, stett. skills (competence). style of leadership,
dan shared value. Upaya transformasi kelembagaan ini diharapkan
dapat merevitalisasi peran organisasi pendidikan dalamhal ini
adalah UKWMS agar mampu berperan secara optimal dalam
mewujudkan academic excellence for education for industrial
relevance, for contribution for new knowledge, dan for

•
empowerment (Triloka, 2010).
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Arah Transformasi UKWMS: Organisasi Harus Dipandang sebagai
Komunitas (Makhluk Hidup)

•

Bagaimana arah transformasi UKWMS sebagai sebuah
organisasi, tentunya harus ditelaah tidak hanya berdasarkan cara

• •

pandang organisasi sebagai sebuah lembaga, namun j uga harus
dipahami dalam konteks UKWMS sebagai ent itas organisasi yang
dibangun dari kumpulan individu. Proses transformasi UKWMS
membutuhkan keterlibatan dua pihak yaitu individu dalam

organisasi, maupun organisasi itu sendi ri sebagai kesatuan entitas.

Dengan demikian, transformasi yang sukses membutuhkan
perubahan cara pandang terhadap individu maupun organisasi.
M enurut Raka (2009)/ individu harus dipandang secara utuh sebaga i
pribadi yang memiliki dimensi kualitas unggul disamping memiliki
kompetensi standar, sedangkan organisasi harus dipandang sebagai
mahkluk hidup atau komunitas.

Peralihan cara pendekatan manajemen dari rasional
saintifik ke kualitatif-humanistik menandai juga peralihan dalam
cara pa ndang mengenai organisasi terrnasuk organisasi pendidikan.
Pendekatan rasional-saintifik cenderung memandang organisasi
sebaga i mesin, dan pendekatan kualit at if humanistik cenderung
memand ang orga nisas i sebagai mahluk hidup atau sebuah
komunita. D ngan masuknya ko nsep budaya organisasi,
manajem n inovasi da n orga nisas i belajar, maka organisasi harus
dipandang 5 bagai makhluk hidup atau komunitas termasuk juga
organi a i pendid ikan (Craig dan Michael, 1987).

Di samping perubahan yang terjadi di luar organ isasi yang
telah diu raikan di atas, tuntutan perubahan organisasi pendidikan

•

khususnya UKWMS, juga dipicu oleh perubahan yang terjadi
internal dalam organisasi. Organisasi pendidikan adalah organisasi
yang memiliki karakterist ik pekerja yang sangat khusus yaitu pekerja
penget ahuan (knowledge worker), orang-orang yang bekerja
menginginkan self con.trol daripada dikendalikan orang lain, dan
bekerj a t idak hanya untuk mencari nafkah, namun untuk melakukan
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sesuatu ya ng bermakna (Druker, 1985). Pekerja pada organl:.. I·.1
pendidikan pada umumnya memiliki tingkat pendid ikan yang 1(,1> 111
tinggi daripada mereka yang bekerja pada organisasi yang lain.
Mereka berharga bagi institusi t empat berke rja kar '1 101
pengetahuan atau kecerdasan yang mereka miliki, bukan kar na
kekuatan f isi knya. Lebih jauh lagi, perubahan lingkungan yang
sangat cepat menuntut penyesuaian yang lebih sering pada car

kerja, jenis pekerjaan, dan kompetensi yang diperlukan. Hal ini te lah
menyebabkan ora ng-orang yang bekerja dalam organisasi
pendid ikan harus siap menghadapi pekerjaan pengetahuan yang

semakin hari semakin meningkat kom petensi ke ilmuannya. Pekerja
pengetahuan dituntut untuk makinsering belajar hal-hal baru dan
mempunyai semangat dan kapasitas belajar yang lebih tinggi. Dalam
perjalanannya, sekarang ini tempat bekerja yaitu "organisasi
pendidikan" sekaligus telah menjad i tempat belajar yang sangat
intensif, bekerja II equal' atau sama dengan belajar (Raka, 2009).

Berbeda dengan pekerja pada organisasi yang lain yang
tingkat pendidikannya relat if rendah yang menerima begitu saja

,

dirinya dikendalikan orang lain, pekerja pengetahuan ( know/edge
worker) menginginkan kendali yang lebih besar ditangannya sendiri.
Mereka lebih menyukai Iingkungan kerja dan pekerjaan yang
memberikan mereka kebebasan yang lebih besar dalam

mengendalikan atau mengarahkan apa yang mereka lakukan. Di
masa lalu, pengendalian dilakukan dengan memperbanyak hirarki
dan peratura n. Sekarang, untuk memberikan ruang yang lebih luas
untuk pengendalian diri . dan pengarahan diri, institusi perlu
memperjelas dan membangun visi dan nilai-nilai bersama . Dengan

mengacu kepada visi dan nilai-nilai bersama ini pengendalian diri
dan pengarahan diri menjadi ekspresi kebebasan yang bertanggung
jawab. .

. .

Pekerja pengetahuan punya kecenderungan yang lebih
besar untuk memandang pekerjaan yang mereka lakukan tidak
hanya sekadar sebagai kegiatan untuk mencari makan, tetapi
sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mulia, yang
penting dalam hidup ini, dan yang bermakna. Mereka mencoba
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m encari at au m en emukan tuju an -tujuan yang lebih besar dan lebih

luhur dalam m elaku kan t ugasnya dan ingin melihat dan merasakan

hasil kerj a m ereka, m em berikan sumbangan bagi kemajuan dan

kesej ahteraan m asyarakat luas atau kemanusiaan. Tidak hanya bagi

kem aju an dirinya dan organisasi tempat dia bekerja . Bagi mereka

sebuah in ti tusi t idak boleh sekadar menjadi tempat dan kumpulan

aktiv i tas t ransaksi jual beli antara orang-orang yang bekerja di

dalamnya denga n pemilik atau orang-orang yang mengelolanya,

tidak perduli apakah yang diperjual belikan itu tenaga, barang atau

pcngetahuan, Faktor-faktor yang lebih penting adalah pendidikan

untuk kerj,g di /llilsa depan, tugas-tugas yang memberik':'":an=-

ta ntangan dan te rn.ao....kerja yang baik {Pinchot, 1998}.
,

l abe l l
Organisasi Sebagai Mesin VS Organisasi sebagai Komunitas

ORGANISASI SEBAGAI ORGANISASI SEBAGAI
MESIN KOMUNITAS

Melaksanakan tujuan yang telah Menetapkan dan memiliki
ditetapkan oleh perancangnya. tujuan sendiri.

Dikendalikan oleh operatornya. Melalui proses interaksi yang
memungkinkan saja mengubah
orang yang mempengaruhi atau
dipengaruhi.

Memandang organisasi sebagai mesin Cara pandang organisasi sebagai
berarti • • tidak bisa makhluk hidup atau komunitasorgamsasi

memperbaharui dirinya sendiri. melihat • •orgarusast mampu
memperbaharui dirinya sendiri.

Identitas • • dibuat oleh Hidup berarti bahwa organisasiorgarusas i

penciptanya. punya identitas sendiri.

Tata nilai, cita cita, pekerjaan Komunitas cita-cita, nilai-nilai,
bermakna, merupakan isu yang tidak pekerjaan bermakna adalah •

ISU

releva n. besar yang sangat relevan.
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anggot.:
tu mbuh

be rsarna

I Manusia dipandang hanya sebagai I
sala h satu faktor inp u t yang harus
diproses untu k menghasilkan output.

'- - -

1. Manusia sebagai
komunitas yang
dan berkembang
komunitasnya;

2. Bukanlah inp ut, tetap
pelaku yang bertanggung
jawab bersama atas
kemajuan komunitasnya
manusia yang utuh;

3. Dihormati seluruh dimensi
kema nusiaanya, t ermasuk
di dalamnya cita-citanva ,
nilai-nilainva, hati
nurani nya, kepercayaan
dirinya, semangat
belajarnya;

4. Potensi manusia lebih
berharga dari kompetensi
(beyond competence).

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2010

Di sisi lain, orga nisasi sebagai mesin melaksanakan tujuan
yang telah ditetapkan oleh perancangnya, agar efektif maka sebuah
mesin harus dikendalikan oleh operatornya, organisasi tidak bisa
memperbaharui dirinya sendiri, identitas organisasi dibuat oleh

penciptanya, tatanilai, cita cita, pekerjaan bermakna, merupakan
isu yang t idak relevan dalam paradigma organisasi sebagai mesin.

Hal ini sangat berbeda dengan cara pandang organisasi sebagai
sebuah komunitas.

•

Ca ra pandang organisasi sebagai komunitas membawa
perubahan besar dalam cara pandang mengenai peran dan posisi
manusia dalam organisasi. Dalam cara pandang organisasi sebagai
rnesin, manusia dipandang hanya sebagai salah satu faktor input
yang harus diproses untuk menghasilkan output (Pinchot, 1998).
Manusia disetarakan dengan faktor input ya ng lain seperti mesin,
material, uang dan metoda. Manusia diperlakukan hanya sebaga l
salah satu faktor produksi di antara faktor produksi yang lain . 5 <)1 .1
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implisit di sini manusia diper la kukan sebaga i benda, hanya sebagai
sumber daya yang sering disebut sebaga i sumber daya manusia.
Sebagai sumber daya, manusia dikelola dan dibuat agar sesuai
dengan sistem. Dipihak lain, cara pandang organ isasi sebagai
komunitas memandang manusia sebagaianggota komu nitas ya ng
tumbu h dan berkembang bersama komunitasnya. Meraka bukanlah

input, t etap pelaku yang bertanggung jawab bersa ma atas
kemajuan komunitasnya. Sebagai manusia, mereka dipimpin dan
sistem dira nca ng unt uk manusia. Di si ni manus ia diperlaku kan
sebagai manusia yang utuh, dihormati seluruh dimensi

kemanu siaanya, termasuk di dal amnya cit a-citanva, nilai-ni lainya,
hati nuraninya, kepercayaan dirinya, sernar.gat belajarnya . Dalam

cara pandang manusia sebagai sumber daya, faktor t erpent ing
adalah kompetensinya, seda ngkan dimensi-dimensi lain dari
manusia dianggap t idak perlu diperhatikan. Da lam cara pandang
orga nisasi sebaga i komunitas, dimensi yang di Jua r kompetensi tidak
kaJah pent ingnya bahkan ser ingkali Jebih pent ing dalam
menentukan keberhasilan seseorang dan komunitasnya . Jadi, daJam
ca ra pa ndang organisasi sebagai komu nitas, maka potensi manusia
Jebih dari kompetensi (beyond competence).

Cara pandang tentang organ isasi, apakah sebagai komunitas
atauka h sebagai rnesin, sangat besar pengaruhnya terhadap
t ingkah Jaku orang-orang dalam organ isasi yang bersangkutan dan

cara-cara yang ditempuh dalam mengembangkan atau
mentrasformasikan organisasinya. Cara pa ndang ini akan
mempengaruhi si ka p dan perilaku seseorang dalam memimpin

orang lain . Hal ini dapat ditelaah secara mendaiam pada Ta bel 2.
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l abe l 2
Gaya Ke pemimpinan

Organisasi sebagai Mesin & Organisasi sebagai Komunitas

Gaya Kepemimpinan Organisasi Gaya Kepemimpinan Organisasi
sebagai Mesin sebagai Komunit as

M engendalikan dengan atu ran dan M engem bangkan proses int eraksi

hira rk i. yang memudahkan para anggota

unt uk saling mempengaru hi.

Rentang kendall dan ca ra . M engembangkan lingkungan

mengendal ikan merupakan • psiko sosial cenderungISU yang

besar. t umbuh dan berkem bangnya

proses int eraksi di ant ara anggota

kom unit as dan percaya bahwa

melalui interaksi • •proses Inl

anggot a komunit as akan dapat

menemukan arah dan cara yang
sesuai unt uk pengembangan
komunitasnya.

Cenderung akan menambah jenjang Komunitas cenderung akan
• • mengurangi jenj ang dan memilihorgarusasr,

•
stuktur yang lebih rata .

Cara-cara komunikasi yang bersifat Mengembangkan dan
formal memanfaatkan secara maksimal

forum-forum komunikasi yang
bersifat informal.

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2010

Orang yang memandang organisasi sebagai mesin

cend erung akan lebih suka mengendalikan dengan aturan dan
hirarki dan kurang tertarik untuk mengembangkan proses interaksi

yang memudahkan para anggota untuk saling mempengaruhi .
Rentang kendali dan cara mengendalikan merupakan isu besar. Di
pihak lain, orang yang memandang organisasi sebagai komunitas
punya kecenderungan untuk mengembangkan Iingkungan psiko
sosial yang cenderung t umbuh dan berkembangnya proses interak. i
di anta ra anggot a komunitas dan percaya bahwa melalui pro e:.

•
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intcraksi ini anggota komunitas akan dapat menemukan arah dan
ca ra yang sesua i untuk pengembangan komunitasnya. Di sini orang
berbicara tentang rentang komunikasi. Cara pandang ini juga akan
mempengaruhi kebija kan dalam struktu r organisasi. Cara pandang
organisasi sebagai mesin cenderung akan menambah jenjang
organisasi, sedangkan cara pandang organisasi sebagai komunitas
cenderung akan mengurangi jenjang dan memilih struktur yang
lebih rata. Dalam hal komunikas i, cara pandang organ isasi sebaga i
mesin akan lebih menyukai cara-cara komunikasi yang bersi fat
formal, sedangkan ca ra pandang organisasi sebagai komunitas akan
mengembangkan dan memanfaatkan secara maksimal forum-forum
komunikasi yang bersifat informal.

Menjawab pertanyaan bagaimana arah transformasi
UKWMS berka itan dengan cara pandang terhadap organisasi.
Tentunya telaah di atas telah mampu memberikan gambaran bahwa
ca ra pandang organisasi sebagai komun itas adalah pilihan yang
lebih tepat dalam konteks sifat organisasi maupun ka rakter pekerja

,

sebagai knowledge worker maupun gaya kepemimpinan yang
•

diharapkan oleh anggota komunitas .
•

Arah Transforrnasi UKWMS: Mengedepankan Nilai Inti Organisasi
(Organizational Core Value)

Perubahan Iingkungan telah menjad i sa la h satu pemicu dari
tuntutan perubahan organisasi pendidikan, hal ini dialami pula oleh

•

UKWMS. Secara umum dapat dikatakan bahwa lingkungan di mana
sebuah institusi berada atau beroperasi makin bergolak, makin
kompleks, makin sulit diramalkan. Ini sangat berbeda dengan
k adaan Iingkungan empat atau lima dekade yang lalu yang relatif
Ill . ih tenang. Agar bisa tumbuh dan berkembang dalam
1I 11 /',kungan yang bergejolak dibutuhkan mentalitas yang berbeda
dl ' III : ~1I1 rnenta litas untuk tumbuh dan berkembang di Iingkungan
v-u u: 11·lloin g.
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Ketika Iingkungan masih tenang, pekerj aan bersifat
sederhana, repetit if, orang teta p bekerja dengan rekan kerj a d ri
latar belakang kultural yang relatif sama dalam wakt u yang cu kup
lama, umur produk atau jasa yang dihasilkan relatif sangat panjang,
mobilitas t idak begitu t inggi. Da la m keadaa n seperti itu, maka
kom petensi yang berkaitan dengan pekerjaan menjadi hal yang
paling penting pada kual itas seseora ng. Namun, ket ika Iingkungan
bergolak, ora ng lebih sering melakukan pekerjaan yang berbeda

beda, bekerja dengan orang dengan latar ku ltural yang berbeda,
terombang-ambing oleh kepentingan dan nilai-nilai yang berbed a,
ket erampilan dan pengeta huan yang dimiliki menjadi usang atau

kurang relevan. Maka, pertanyaan yang muncul adala h: Bagaimana
membawa organisasi ini pada satu ara h yang . sama dala m
pencapaian visi dan misi orga nisasi?

Organisasi adalah suatu entitas yang terdi ri dari kumpulan
individu yang disatukan oleh tujuan dan kepentingan yang sama.
Proses t ransformasi organisasi dalam ha l ini organisasi pendidikan,
tent unya akan terkait dengan dua proses utama yaitu transformasi
ind ividu dalam organisasi tersebut dan t ransformasi organisasinya
sendiri.

a. Transformasi organisasi melalui transformasi karakter individu
dalam organisasi

Tra nsformasi individu dala m organisasi dalam keadaan yang
sa ngat dinamik dan penuh ketidakpastian, sangat memerlukan

dimensi kualitas manusia di luar kompetensi standar yang telah
disyarat kan oleh organisasi. Tiga dimensi kualitas yang berada di
luar kompetensi tersebut adalah idealisme, karakt er, dan perasaan
sebagai bagian dari sebuah komunitas (Raka, 2009).

Idealisme, dalam arti clta-cita yang tinggi dan luhur dan hasrat
untuk mencapai hasil atau mewujudkan keadaan istimewa yang
sangat diidam-idamkan, memegang peran sangat besar dalam
proses transformasi sebuah institusi. Idealisme adalah sebuah

•
dimensi yang unik pada manusia yang tidak dimiliki makh luk lain.
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p, da dasa rnya setiap orang punya semacam idealisme dalam
hidupnya, semacam mimpi. Orang-orang bekerja pada sebuah
institusi atau menjadi anggota institusi membawa mimpi-mimpi
atau cita-cita ini, apapun pekerjaan atau kedudukan dia dalam
inst it usi tersebut. Cita-cita ini sangat bersifat pribadi. Set iap orang
menganggap cita-cita nya sangat penting. Dari sudut pandang
idealisme, sebuah institusi lebih dari sekadar tempat untuk
bert ransaksi untuk mendapatkankeuntungan. Idealisme ini yang

mendasari pernyat aan Paul Hawken, seorang pengusaha berhasil
yang mengat akan bahwa ' being in business is not about making
m oney, it is a way to become who you an!' (Collins dan Jerry, 1997) .

Ha l yang pelik dalam transformasi sebuah institusi adalah
menemukan cara untuk menyelaraskan idealisme pribadi dengan

idealisme institusi (hal ini pun terjadi dalam konteks proses
transformasi UKWMS). Bila hal ini dapat dilakukan, maka para
anggota akan merasakan bahwa cita-cita institusi adalah cita-cita
mereka . Mereka akan merasa bahwa mereka akan dapat
mewujudkan mimpi-mimpi mereka yang terbaik dalam mewujudkan
idealisme institusi. Mereka merasa tumbuh dan berkembang
bersama institusi. Dalam banyak kasus, pimpinan sebuah institusi
dan anggota -anggotanya tidak berhasil menemukan keselarasasan
ini atau tidak berhasil membangun idealisme bersama sehingga
orang-orang atau kelompok-kelompok berjalan dengan ci ta-citanya
masing-masing. Dalam hal ini, visi atau clta-cita institusi baru
menjadi sebuah wacana, belum menjadi keyakinan bersama yang
bersemayam dalam hati para anggota dan belumdiwujudkan dalam
tindakan nyata.

Dalam proses transformasi, idea lisme punya bermacam-macam
fungsi, Idealisme dapat menjadi penghela transformasi. Idealisme
dapat menumbuhkan komitmen yang kuat dan kesediaan'
berkorban dari para anggota. Komitmen dan kesediaan berkorban
ini sangat diperlukan karena proses transformasi sering kali penuh
ch' llg,ln ket idakpast ian, berjalan relatif lama dan hasilnya sering
I I(/'Ii .pat dapat dilihat. Apabila tidak ada komitmen dan kesediaan
Ill''' orhnn, tra nsformasi akan berhenti sebelum waktunya.
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Idealisme menunjukkan arah transformasi. Arah ini sangat pr nUIlI:
agar komunitas dalam institusi dan anggotanya tidak tersesat dalarn
hiruk-pikuknya perubahan dan pertarungan berbagai kepentingan.
Persaingan global dewasa ini, pada satu sisi dapat dilihat sebagai
persaingan dalam mengendalikan masa depan. Idealisme adalah
unsur utama dalam upaya mengendalikan masa depan (Collins dan
Jerry, 1997). Kalau sebuah institusi t idak berusaha mengendali kan
masa depannya, maka pihak lain yang akan mengendalikannya.

Idealisme adalah sumber motivasi bagi anggota. Idealisme
membantu satu kelompok atau seseorang bangkit kembali dari

kegagalannya. Akhirnya, idealisme akan menumbuhkan perasaan

bahwa orang yang bersangkutan melakukan sesuatu yang berarti,
yang penting dan bermakna .

Karakter. Di samping idealisme, karakter mempunyai peran
besar dalam proses transformasi institusi. Di sini yang dimaksud
dengan karakter adalah distinctive trsit, distinctive quelity: moral
strength the pattern of behavior found in an individual or group
(Victoria & David B. 1996:235). Dalam transformasi institusi ada
beberapa dimensi karakter yang sangat penting, yaitu integritas,
kepercayaan diri, kedewasaan, mentalitas-berkelimpahan
(abundance mentality), kegigihan, dan semangat memperbaharui
diri.

Esensi dari INTEGRITAS adalah kejujuran, ketulusan dan
memegang teguh standar moral yang tinggi. Integritas ditunjukkan
oleh kesesuaian antara nilai-nilai yang dipegang dengan kebiasaaan,

kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan dan kesesuaian
antara ungkapan dengan perasaan (Simon & Schuster, 1989: 217).
Idealisme perlu disertai dengan integritas agar seseorang atau

proses transformasi tidak terperangkap pada tujuan menghalalkan
cara. Integritas yang tinggi merupakan prasyarat bagi pemberian
ruang yang lebih luas untuk pengendalian diri. Integritas diperlukan
untuk menjamin agar kebebasan yang diberikan dipakai secara
bertanggung jawab. Integritas sangat diperlukan untuk membangun
rasa saling percaya dalam sebuah komunitas.

••
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Proses transforrn asi sering disertai dengan ketidakpastian dan
mcmerlukan keberanian untuk menempuh alur-alur baru ya ng
belum pernah dilalui. Dalam keadaan seperti ini, KEPERCAYAAN DIRI
sangat diperlukan. Kepercayaan diri membuat seseorang berani
mengambil risiko dan mencapai hasil jauh lebih besar daripada yang
pernah dibayangkannya. Mengenai hal ini, Jack Welch menyatakan
bahwa kepercayaan diri adala h dimensi kualitas ya ng sela lu dicari

•

dan dibangun pada setiap eksekuti f yang pernah bekerja

dengannya. Membangun rasa percaya diri pada orang la in

meru paka n unsur yang sangat pent ing dalam kepemimpinan .
Dimensi lain dalam karakter adalah KEDEWASAAN.

Kedewasaan ditunjukkan oleh keseimbangan anta ra keberanian dan '
pertimbangan. Orang yang dewasa secara emosional punya
keberan ian untuk menyampaikan pendapat dan perasaan orang
lain. Kedewasaan akan mencegah rasa percaya diri beruba h menjadi
arogansi. Kedewasaan akan melengkapi rasa percaya diri dengan
tahu diri. Kedewasaan akan menjadi idealisme lebih membumi,

•

menjadi idea lisme yang realistik.
Proses transformasi institusi memerlukan keterlibatan para

anggota . Mereka perlu bekerjasama secara kreatif atau
membangun sinergi di antara mereka. Untuk itu paraanggota perlu
memiliki MENTALITAS BERKELIMPAHAN. Orang-orang dengan
mentalitas berkelimpahan tidak takut berbagi bahkan senang

berbagi. Mereka senang berbagi pengetahuan, penghargaan,
keberhasila n atau kegembiraan . Mereka adalah orang-orang yang
senang melihat orang lain senang. Mereka meyakini bahwa untuk

menjadi besar orang tidak perlu mengecilkan orang lain. Orang

orang dengan mentalitas berkelimpahan sadar akan adanya
paradoks berbagi: makin seseorang berbagi, makin dia
berkelimpahan. Mereka melihat banyak peluang untuk menciptakan
positive sum game dan hidup dengan semangat tumbuh dan
berkembang bersama. Mentalitas berkelimpahan akan
mempermudah tumbuhnya rasa saling percaya dan rasa saling
menghormat i dalam sebuah komunitas. Kebalikan dari mentalitas
b rkelirnpahan adalah mentalitas kekurangan (scarcity mentality).
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Orang-orang denga n mental itas kekurangan selalu merasa apa ya ng
dimiliki nya akan berkurang kalau dia berbagi. l\t1 ereka enggan
berbagi, dan hanya melihat negative sum game. Mereka merasa
bahwa untuk menjadi besa r dia perlu mengeci lkan ora ng lain.
Mereka se na ng melihat orang lain susah.

Transformasi atau proses peruba ha n pada sebuah insti t usi
sering kal i berj alan lama dan tidak mudah. Seseorang t idak dapat

mengubah sebuah institusi dalam sat u malam atau dalam sat u
minggu. Apalagi, apabila perubahan t ersebut mencakup perubahan

budaya . Oi samping itu, sama seka li t idak ada jaminan bahwa ha l
hal baru yang dikemba ngkan atau dite ra pkan dalam rangka

tra nsform asi aka n membawa hasil sepert i yang diharapkan. Hal lain
ya ng se la lu muncul dalam t ransforma si adalah adanya perlawanan
atau resist ensi terhadap perubahan. Penyebab dari resistensi in i
berrnacam-macam, sepert i: t idak merasakan perlu adanya
perubahan, tidak melihat risiko dari keadaan status quo,
terbelenggu o leh kebiasaa n lama, terlena di zona kenikmat an
(comfort zone), merasa t idak slap, takut menghadapi ket idak
pastian, merasa tera nca m kepentingannya . Untuk mengatas i ha l-hal
yang menghambat proses transformasi diper lukan KEGIG IHAN.

SEMANGAT M EMPERBAHARUI DIRI mencakup kemauan
keras untu k belaja r hal-ha l baru dan semangat unt uk
memperbaharu i semangat itu send iri. Semangat di sin i mencakup
antusiasmeJ · kegembiraan, kegairahan dala m melakukan sesuat u
dan optimisme menghadapi masa depan. Optimisme datang dari

keya kina n bahwa masa depan itu cera h, asal seseorang mau bekerja
keras dan cerdas untuk mencapainva, bahwa orang bisa mengubah

masa depannya, bahwa masih banyak peluang yang bisa dira ih
unt uk menciptakan masa depan yang lebih baik. Semangat yang
t inggi mudah menula r. Transformasi institusi dalam skala luas
memerlukan antusiasme yang menyebar ke semua anggota. Oala m
hal ini mentalitas berkelimpahan dapat berpera n besa r. Orang
orang dengan mentalitas berkelimpahan tidak hanya menyemangati
di rinya send iri, namun juga menyemangati orang lain dengan cara
saling mendukung, saling membesarkan, dan saling menghargai.
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1> . Transforrnasi Organisasi melalui transformasi karakter organisasi

Hal yang telah diuraikan di atas berka itan dengan dimensi
ka ra kter pada tataran individu. Di samping anggota inst it usi yang
memiliki karakter, sebuah institusi pun dapat memiliki karakter yang
membedakannya dari inst it usi ya ng lain. Menurut Ari e De Geus
(1997:9) yang mempelajari ci ri -ciri utama perusahaan yang berj ava

secara terus menerus menemukan bahwa perusahaan seperti itu

berhasil membangun identitas ata u semacam kepribadian atau jati
diri. Perusahaan tersebut juga mempunyai kemampuan besar

membangun kom unitas. Sejumlah orang yang bekerja dalam sebuah
organisasi t idak dengan sendirinya menjadi sebuah komunitas. Ada

beberapa sifat -sifat hubungan yang perlu dipenuhi agar suatu
ke lompok dapat disebut sebagai komunitas .

MEMBERI TANPA PAMRIH adalah ciri khusus dari hubungan
dalam sebuah komunitas. Hubungan yang sifatnya transaksional
da n hubungan kekuasaan antara yang memerintah dan diperintah
bukanlah ciri dari sebuah komunitas. Dalam sebuah komunitas
hubungan didasarkan atas dasar sa ling percava dan saling
menghormat i. Kepedulian terhadap sesama anggota dan kesediaan
berbagi juga menjadi ciri yang menonjol. Anggota komunita s punya
cita-ci ta bersama dan punya nilai-n ilai bersama.

Dalam kaitannya dengan t ransformasi institusi,
berkembangnya perasaan sebaga i bagian dari komun itas membawa

beberapa keuntungan. Dalam sebuah kom unitas anggota
anggot anya secara su karela mengendalikan diri sendiri. RASA

SALI NG PERCAYA yang ada dalam sebuah komunitas mendorong
anggot a unt uk mengerahka n yang terbaik ya ng ada pada dirinya

unt uk kemajuan bersa ma. Rasa saling percaya ini juga memudahkan
anggota-anggot anya bekerja sama secara kreat if sehingga inst itusi

mempero leh sinergi maksimal dari potensi para anggota. Hubungan
yang hangat di antara anggota dalam sebuah komunitas dapat

• •

I II .njadi sumber kegembiraan da n kebahagiaan bagi anggota.
'u -bua h komunitas berfungsi memelihara atau merawat hasil-hasi l
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positif yang t elah dicapai dalam proses transformasi dan juga
menjaga ha l-hal positi f yang selama ini sudah dimiliki oleh insti t usi.
Dikaitkan dengan pentingnya modal maya sekarang ini, maka
sebuah komunitas merupakan basis dari modal sosial.

Hal-hal berikut ini dapat menghalangi . tumbuhnya
komunitas dalam sebuah inst itusi: Eksklusifisme. Menghidupkan
atau menumbuhkan kelompok-kelompok yang bersifat ekseklusif,
yang lebih menonjolkan semangat "karn l" dari "kita" akan
menghambat t umbuhnya rasa sating percaya . Budaya sinis.
Kebiasaaan sinis mencerminkan kurangnya rasa sa ling mendukung
dan saling menghargai di ant ara para anggota, dua hal yang sangat
diperlukan dalam membangun komunitas. Formalit as.
Kecenderungan birokrati k dan kesenangan berlindung di balik
peraturan yang bersifat formal menjadikan organisasi sepert i
sebuah mesin bukan komunitas. Diskriminasi. Memberikan
perlakuan khusus pada satu kelompok tertentu dan mengabaikan
kelompok lain akan menipiskan rasa saling percaya.

Kinerja sebuah institusi sangat dipengaruhi oleh tiga hal:
bagaimana para anggot anya berpikir, bagaimana mereka merasa,
bagaimana mereka berinteraksi. Sebuah komunitas sekurang
kurangnya akan mempermudah ata u memperbaiki bagaimana para
anggota merasa dan berinteraksi. Pinchot (1998 :125-126)
menekankan betapa pentingnya membangun komunitas di tempat
ke rja dan menetapkan bahwa persya ratan 'agar sebuah organisasi
dapat mencapai produkt ivitas abad ke dua puluh satu adalah
berhasil membangun komunitas. I\tlembangun komunitas adalah
sebuah kemampuan sangat pent ing dalam kepemimpinan. Pinchot
menekanka n beta pa pentingnya membangun komunitas di tempat
kerja dan menyat akan bahwa persyaratan agar sebuah organisasi
dapat mencapa i produktivit as abad ke dua puluh satu adalah
berhasil membangun komunitas . I\tlembangun komunitas adalah
sebuah kemampuan sangat penting dalam kepemimpinan.

•
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Aruh Transforrnasi
I{l hidupan

UKWMS:
, 0

senagai taboratorlurn

Dengan pemahama n bahwa organ isasi pend id ikan adalah
organisasi komunitas dengan karakter anggota entitasnya sangat
uni k dengan membutuhka n pendekatan kepemimpinan ya ng sangat
unik, yang dikembangkan dengan proses tran sformasi karakter

ind ividu dalam orga nisasi dan kara kte r organisasinya send iri sebaga i
kesat uan entitas, ma ka muncul lah pertanyaan bagaimana

implementasi konkrit upaya-u paya tersebut?
Upaya konkrit tersebut adalah membuat kampus sebagai

laboratorium kehidu pa n. Idealnya sebuah lembaga pendidikan
harus berp eran sebagai laboratorium kehid upan dan alam semesta
ya ng berskala mini. Menurut Tri loka (2010) langkah-Iangkah realistis
ke arah tersebut dapat ditempuh dengan cara Pertama, menjadikan
kampus sebagai "indigo society', di mana proses belaja r mengajar
dan bermain menjadi sat u. Oa lam bermain ini, mereka mela kukan
eksplorasi terhadap berbagai hal dan berbagi pengala man dengan
teman-tema nnya. Oi dalam kampus, indigo society dapat terwujud
melalui keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan di unit
unit penel itian, unit -unit usaha, unit-un it kegiatan mahasiswa, dan
unit-unit pemberdayaan masyarakat . Ini memberikan kesempat an
pada mahasiswa untuk banya k berlatih, bereksplorasi, dan
berintera ksi lebih dekat dengan para dosen. Kedu a, berpegang pada
prinsip relevan bahwa apa-apa yang menjadi pokok bahasan di

dala m kampus juga kurang lebih merupakan apa-apa yang dibahas
dalam konteks sosia l yang lebih luas, meskipun denga n kedalaman
dan kekompleksan yang berbeda . Ketiga, adalah menjadi "gaul".

Kemampuan bergaul adalah _sejenis kemampuan/ketera mpila n
unt uk menja lin hubungan antarpersonal. Ini mencakup kemampuan
unt uk mendengarkan dan memahami orang lain dan kemampuan
unt uk membuat diri sendi ri bisa dimengerti oleh orang lain. Sarana
utama da lam bergaul adalah komun ikasi dan kunci bagi komu nikasi
adalah to listen. Oi dalarn kampus "gaul" dapat ditingkatkan dengan
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cara memperbanyak dan memperkaya bent uk forum-forum
interaksi antar .mahasiswa, antara mahasiswa dengan dosen, ant r
siswa, serta karyawan dengan dosen. Interaksi-interaksi ini
diu payakan untuk bisa berlangsung dalam suasana yang rileks, tapi
tanpa mengurangi keseriusan, t erbuka, dan akrab. Dalam situasi
demikian, seseorang tidak akan menga lami hambatan psikologis
untuk berusaha lebih mengenal orang lain ataupun untuk
memperkenalkan diri.

Dalam konteks ini, UKWMS sebagai institusiona l pendid ikan
perlu mampu mencapai academic excellence yang t erus-menerus

memot ivasi, baik para mahasiswa, para dosen, maupun segenap

tenaga pendukung pendid ikan. Untuk mencapai t ersebut perlu
dikembangkan sistem manajemen mutu, menghidupkan suasana
indigo society, mempromosikan relevance, dan gaul. Dengan
langkah-Iangkah demikian, diha rapkan kampus dapat berperan
bukan saja sebagai laboratorium kehidu pan mini, melainkan juga
sebagai salah satu learning center bagi masya rakat luas untuk bisa
mew ujudka n dunia pendidikan yang sema kin cerah dan
mencerahkan.

PENUTUP
Peralihan cara pendekatan manajemen dari rasional

saint if ik ke kualitatif -huma nistik menandai juga pera lihan dalam
. ca ra pandang mengenai organisasi termasuk organisasi pendidikan

di mana pendekatan kualitatif humanistik cenderung memandang
organisasi sebagai makhluk hidup atau sebuah komun itas.

Ca ra pandang organisasi sebagai komunitas membawa

perubahan besar dalam ca ra pandang mengenai peran dan posisi
manusia dalam organisasi. Kinerja sebuah institusi sangat
dipengaruhi oleh tiga hal: bagaimana para anggotanya berpikir,,
bagaimana mereka rn erasa, bagaimana mereka berinteraksi.

-- .
Sebuah komunitas sekurang-kurangnya akan mempermudah atau
memperbaiki bagaimana para anggota merasa dan berinteraksi.
Gaya kepemimpinan di mana organisasi dipandang sebagai
komunitas harus disesuaikan dengan karakteristik pendekatan

•
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orga nisasi sebaga i sebua h komunitas, dengan melakukan upaya
•

transformasi karakter individu maupun karakter organisasi.

Transformasi kelembagaan UKWMS seharusnya dilakukan
mencakup penyela rasan atau perancangan ulang .dari strategi,

strukt ur, sistem, stakeholders relation staft; skills (competence),
style of leadership, dan shared value. Kampus sebagai orga nisasi
kehidupan merupakan salah satu upaya konkrit ya ng dapat terus

diupayakan dilakukan oleh UKWMS. Upaya transformasi

ke lembagaan oleh UKWMS ini, diharapkan dapat merevita lisasi

peran organisasi pendidikan agar mampu berperan secara optimal

dalam mewujudkan academic excellence for education for

industrial relevance, for contribution for new knowledge, dan for

.empowerment.

*) Dr. Christina Whidya Utami, MM, lahir di Surabaya 3 Desember 1968
Menjadi Dosen UKWMS tahun 1992,

Saat ini menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Unika Widya Mandala Surabaya
utami@mail.wima.ac.id / whidyautami@yahoo.co.id
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