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Methodius Kusumahadi 

ari pengalaman mendampingi sekitar 215 LSM di 

Indonesia serta terlibat dalam forum LSM di 

ASEAN, secara garis besar, dapat dikatakan bahwa 

perspektif manajemen organisasi LSM di 

Indonesia relatif lemah, jika dibandingkan secara umum 

dengan LSM di Philippine atau Thailand. Letak kelemah-

annya adalah pada dimensi strategic management atau 

manajemen strategis. Manajemen strategis adalah 

pemikiran yang melihat ada empat perspektif: (a) 

perspektif untuk memecahkan masalah pada akarnya; (b) 

perspektif untuk melihat secara global; (c) perspektif untuk 

melihat jangka panjang, yakni antara 15-25 tahun; (d) 

dimensi untuk melihat dampak. Padahal, perspektif mana-

jemen strategis adalah kunci dari internal governance LSM. 

Pada tahun 1980-an, pemikiran manajemen di 

kalangan LSM memang lemah. Pada tahun 1979, LSM 

yang belajar tentang manajemen strategis masih sangat 

sedikit. Hal itu terjadi karena banyaknya pengaruh 

pemikiran- pemikiran dogmatis dari agama, yang selalu 

melihat Kitab Suci atau wahyu, sehingga rasionalitas

D 



Persepektif  Manajemen Strategis 3R : Salah Satu Kunci Internal Governance yang Baik di LSM 

6 

cenderung lemah. Hal sebaliknya 

terjadi di dunia bisnis, yakni bahwa 

segala sesuatu dilihat secara rasional. 

Dibandingkan dengan Philippine, 

dapat dikatakan bahwa pemikiran kri-

tis, gagasan tentang demokrasi dan 

ideologi di kalangan aktivis LSM 

Indonesia lebih lemah. Pada tahun 

2005, dalam sebuah acara yang difasi-

litasi oleh Australian and Community 

Development and Civil Society 

Strenghtening Scheme (ACCESS), ada 

sesi yang mencoba memetakan ideologi 

LSM menjadi tiga kelompok: kiri, 

tengah dan kanan. Ternyata, sebagian 

besar LSM berada di tengah. Artinya, 

banyak sekali LSM yang tidak memikir-

kan ideologi. LSM yang tidak memikir-

kan ideologi konsistensinya pada value 

relatif lemah, sebab yang penting adalah 

mereka dapat hidup dari proyek-

proyek. LSM yang semacam ini akan 

jatuh pada pragmatisme, sehingga inter-

nal governance pun tidak menjadi hal 

yang penting. Karakter seperti ini 

banyak ditemui pada aktivis muda seka-

rang. Tanpa ideologi dan konsistensi 

terhadap value, organisasi tidak akan 

pernah menjadi alat perjuangan 

Lemahnya internal governance LSM 

mengakibatkan beberapa hal: (a) eksis-

tensi organisasi rapuh karena tidak ada-

nya ideologi, value oriented dan manaje-

men strategis, sehingga organisasi dapat 

kehilangan arah; (b) kerugian bagi 

negara untuk menjadi bermartabat, 

karena civil society adalah ingredient bagi 

civilized state, termasuk stabilized state. 

Bertolak dari permasalahan ini, solusi 

yang dapat dilakukan adalah menye-

lenggarakan pendidikan nilai dan 

pendidikan manajemen strategis. 

Untuk memahami lebih jauh me-

ngenai manajemen strategis, dalam 

tulisan ini akan dipaparkan proses 

pembelajaran yang dialami oleh Yaya-

san Kesatuan Pelayanan Kerjasama 

(SATUNAMA) di Yogyakarta. 

 

Sekilas tentang Yayasan 

SATUNAMA 

Yayasan SATUNAMA, yang secara 

formal didirikan pada tanggal 25 Maret 

1998, secara berkelanjutan melakukan 

inovasi dan transformasi dalam pende-

katan program sebagaimana disebut 

Korten (1999). Diawali dengan pende-

katan karitatifpada awal tahun 1980-an, 

lembaga berkembang mengadopsi pen-

dekatan pengembangan masyarakat 

sejak tahun 1989. Guna memberi man-

faat yang lebih luas, pada awal 1990-an  

lembaga mengubah strategi dengan 

masuk ke program-program develop-

mentalis yang berdimensi perubahan 

sistemik ke arah kesinambungan 

(sustainability). 

Pada paruh kedua tahun 1990-an 

lembaga merespon tuntutan perkem-

bangan mondial dan lokal masuk ke 

program-program pemberdayaan dan 

advokasi sambil memperkuat pengem-

bangan kapasitas organisasi masyarakat 

sipil (OMS)  lewat kegiatan CEFIL1 di 

pusat pelatihan. Setelah reformasi ber-
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hasil digulirkan oleh gerakan perubah-

an, SATUNAMA  mengadopsi  strategi  

baru yang bernama 3R (resiliency, 

respects, rights-based) untuk memperku-

at reformasi tata-pemerintahan, pening-

katan profesionalitas OMS dan pe-

nguatan kultur demokrasi. Dalam 

menjalankan semua program tersebut 

SATUNAMA dikelola dengan mana-

jemen  strategis sesuai karakter dan 

zamannya masing-masing. Tulisan ini 

diturunkan sebagai upaya tukar 

pengalaman tentang cara SATUNAMA 

mengelola lembaga sambil memperta-

hankan jati dirinya dengan model 

manajemen strategis 3R, sehingga 

relatif berhasil membangun kesinam-

bungan lembaga dengan tetap me-

megang teguh cita-cita lembaga untuk 

menyumbang Indonesia yang lebih 

demokratis dan bermartabat. 

 

Konsep Manajemen Strategis 
Konsep manajemen strategis yang 

dimiliki SATUNAMA dikembangkan 
dengan semangat keterbukaan, kese-
pakatan dan dalam interaksi dengan 
semua pemangku kepentingan (stake-
holders) termasuk warga dampingan 
serta komunitas internasional dengan  
membangun kerjasama lebih dari satu 
dasawarsa. Pertemuan antara penga-
laman empiris berhadapan dengan 
masyarakat akar rumput memberi 
perspektif kejujuran dan kesederhanaan 
tatkala masuk ruang diskusi akademis 
maupun negosiasi dengan para birokrat 
di pemerintahan baik tingkat lokal, 
nasional maupun internasional. Karena 
itu konsep yang dimiliki selalu hidup 

dan jauh dari bentuk dokumen mati 
yang dikeramatkan. Tentang pengertian 
dasar strategis, SATUNAMA mengi-
kuti nasihat Bryson (1995) dan 
khususnya Ohmae (1982), bahwa 
upaya-upaya strategis memuat empat 
elemen dasar sebagai berikut: (a) 
menyentuh  elemen-elemen atau  hal-
hal yang fundamental dan memecahkan 
akar masalahnya;  (b) memiliki dimensi 
waktu jangka  panjang; (c) menyentuh  
nasib dan masa depan warga masya-
rakat  yang jumlahnya (volumenya) be-
sar; (d) bertautan dengan  hasil atau  
keadaan berupa dampak (impacts)  
jangka panjang bukan sekadar outputs 
atau outcomes jangka pendek atau 
menengah. 

Konsep awal selalu didiskusikan, 
dimurnikan dari pikiran subjektif atau 
pikiran kelompok. Konsep harus men-
jalani testing dan dilengkapi dengan  
pengalaman  lapangan  para peserta  pe-
latihan Manajemen Strategis yang 
datang berlatih di Pusat Latihan 
SATUNAMA di Sleman, Yogyakarta 
terutama pada periode tahun 1995  
2005. Konsep-konsep yang dimiliki 
lembaga harus selalu dikembangkan 
mengikuti proses ITERATIF2 sebagai-
mana dipakai dalam metode-metode 
perencanaan berorientasi hasil yang par- 

tisipatif seperti model ZOPP3. Proses 
semacam itu menghasilkan konsep yang 
teruji kualitasnya.  

Perumusan konsep strategi di 
SATUNAMA pada delapan tahun ter-
akhir ini memasukkan beberapa elemen 
sebagaimana dikemukakan oleh 
Thompson (2005) yakni: kapasitas 
berkompetisi; teknik menarik & me-
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muaskan pelanggan; kesiapan merespon 
perubahan posisi antar aktor dan 
lingkungan ekososbud; memastikan 
kinerja yang tinggi, berkembangnya 
teamwork, pencapaian target, memas-
tikan kesinambungan lembaga dengan 
berbagai tindakan diversifikasi sumber 
pendanaan, optimalisasi jaringan dan 
aliansi strategis. Dalam bentuknya yang 
konkret SATUNAMA memerlukan 
persiapan lebih serius dalam membuat 
rencana strategis setiap lima tahunan 
dan membuat rincian dalam rencana 
kerja tahunan. Dalam lima tahun 
terakhir SATUNAMA memakai model 
perencanaan strategis terpadu (integra-
ted strategic financial and program 
planning) yang menggabungkan empat 
elemen menjadi sebuah sebuah rencana 
yang lengkap dan siap dijalankan: 
rencana program, rencana keuangan, 
strategi organisasi, strategi komunikasi. 
Pada ujung proses akhirnya sebuah 
rencana harus diperiksa lagi seberapa 
jauh validitas dan keandalan integrasi 
perspektif 3R agar perspektif mikro, 
messo dan makro telah dipastikan. 

 
Dari Manajemen Logistik ke Ma-

najemen Proyek dan Manajemen 

Strategis  
Sejarah SATUNAMA tidak dapat 

dilepaskan dari USC-Canada yang di-
dirikan di Ottawa, Canada  pada tahun 
1945 oleh Dr. Lotta Hichsmanova.  
USC-Canada adalah  lembaga kemanu-
siaan  yang  didirikan untuk melayani 
warga miskin sebagai  dampak perang 
Dunia II di negara-negara  Eropa dan 
Amerika.  Sejak  tahun 1975 USC-
Canada  bekerjasama dengan DNIKS4 
membantu berbagai panti asuhan, panti 

werda, pelayanan orang kusta, pem-
berantasan penyakit  lepra, program ibu 
dan anak, perbaikan gizi masyarakat. 
Karena itu semua program USC-Cana-
da menerapkan program karitatif yang 
berpusat pada pemenuhan kebutuhan 
individu dengan fokus pada manajemen 
logistik. Fungsi utama lembaga me-
lakukan penilaian (assessment) terhadap 
usulan proyek atau program yang 
diajukan oleh yayasan-yayasan mitra 
DNIKS dari seluruh Indonesia. USC-
Canada melakukan banyak perjalanan 
dinas ke lapangan guna melakukan 
monitoring dan evaluasi untuk memas-
tikan bahwa semua program bantuan 
dijalankan dengan efektif dan sedapat 
mungkin efisien agar dana dapat me-
layani lebih banyak warga kurban.  

Pergantian Representatives5 dari 

orang asing ke orang Indonesia, mem-

buat lembaga lebih mudah mengadakan 

negosiasi dengan Departemen Sosial 

untuk mengurangi program karitatif 

dan masuk ke ranah pembangunan ma-

syarakat. Kemitraan berubah dari kerja-

sama dengan organisasi sosial (orsos) ke 

LSM, antara lain: LP3ES di Jakarta, 

YIS-Surakarta, dan Yayasan Dian Desa 

di Yogyakarta. Pergaulan dengan LSM 

memberi warna baru  sebab manajemen 

mereka sudah masuk ke manajemen 

proyek bahkan beberapa LSM sudah 

menggunakan model perencanaan par-

tisipatif seperti model LFA6 dan ZOPP. 

Model PCM7 baru masuk tahun 1992  

dalam lingkungan terbatas. Sementara 

RBM baru  pada tahun  1993  diperke-

nalkan oleh CIDA di Ottawa. Berbagai 

model perencanaan partisipatif tersebut 
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memacu beberapa LSM  mengimple-

mentasikan pengelolaan lembaga yang 

relatif lebih dinamis didasari kerangka 

berpikir kausalistis (cause-effect), siste-

mik, mementingkan jaringan kerja yang 

lebih luas, merujuk cara berpikir positi-

vis linear, mengutamakan ide kebersi-

nambungan (sustainability). Karena itu 

beberapa LSM daerah menjadi lebih 

dinamis dan meninggalkan LSM karita-

tif  terpisah dari LSM developmentalis. 

Dalam periode tersebut banyak LSM 

yang sudah menggunakan logika mana-

jemen strategis, sementara banyak LSM 

karitatif masih menolak penggunaan 

manajemen sebagai cara mengembang-

kan lembaga maupun programnya. 

Dengan status sebagai USC-Canada 

Indonesia Office, SATUNAMA dido-

rong melakukan kegiatan-kegiatan pe-

ngembangan kapasitas, melatih cara 

berpikir strategis (strategic thinking), 

merancang cara mengelola organisasi 

secara strategis (strategic management), 

karena itu SATUNAMA harus belajar 

terus-menerus dan maju lebih awal dari 

LSM lain yang menjadi dampingan. 

Dengan pengalaman melakukan trans-

formasi dari organisasi asing menjadi 

organisasi Indonesia, beberapa organisa-

si asing8 minta jasa pelayanan fasilitasi 

untuk membantu proses transformasi 

mereka di Indonesia, sayang terhambat 

berbagai masalah internal organisasi.  

Pada periode 1980-1990-an muncul 
beberapa ketegangan antar LSM karena 
perbedaan paradigma berpikir serta per-
bedaan dalam cara mengelola arah dan 
strategi organisasi. Ada dugaan  Pe-

merintah Orba ikut ambil bagian dalam 
perpecahan antar LSM karena ideologi 
populis lebih menghasilkan sikap kritis 
yang merepotkan pemerintah Orde 
Baru, sehingga pemerintah  lebih suka 
bekerja sama dengan  LSM yang karita-
tif. Kesulitan berkomunikasi antar LSM 
juga terjadi antara LSM kecil (LINGO) 
dan LSM besar (BINGO)9 disebabkan 
cara berpikir dan cara mengelola lem-
baga yang bisa merugikan LSM kecil. 
LSM besar cenderung menguasai 
kerjasama dengan donor internasional 
sementara LSM kecil tidak mendapat-
kan akses yang cukup karena kemam-
puan manajerialnya yang terbatas serta 
ketertinggalan dalam kecakapan berko-
munikasi. Ketegangan antara LSM 
besar dan kecil tampak dalam peristiwa 
musyawarah antar LSM di Bukittinggi, 
Padang dan Purwokerto. Pada awal 
1980-an hingga awal 1990-an, posisi 
SATUNAMA sebagai USC-Canada 
Indonesia Office lebih dekat dan berpi-
hak pada LSM kecil karena fungsinya. 
Namun dalam kegiatan advokasi kebi-
jakan publik, SATUNAMA amat sering 
bekerja sama dengan LSM besar di 
Jakarta yang mampu melakukan lobby 
dan negosiasi dengan pemerintah. 
Dalam posisi tersebutlah cara berpikir 
strategis dan cara mengelola lembaga 
secara strategis serta strategi program 
model 3R dapat menjadi alat ampuh 
untuk membangun sinergi di semua 
tingkatan secara efektif dan efisien.  

 
Resiliency-Respect-Rights Based(3R) 

Pendekatan program 3R dipopuler-
kan oleh Susan Walsh pada Konferensi 
PBB Tentang Lingkungan Hidup di 
Stockholm, Swedia, tahun 2003. 
Konsep 3R merupakan hasil penelitian 
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antropologis masyarakat  petani miskin 
di daerah pegunungan Honduras yang 
disusun sebagai disertasi dan menda-
patkan apresiasi luas karena ada tiga 
temuan penting: (a) ketergantungan 
pada pengetahuan dan barang-barang 
dari Barat menghasilkan erosi kearifan 
lokal; (b) penerapan gaya belajar model 
Barat untuk memecahkan masalah 
rumit telah menghasilkan erosi keman-
dirian; (c) ekosistem yang tidak men-
dukung kebiasaan kearifan lokal (meng-
atasi tanah tandus) telah menghasilkan 
erosi keanekaragaman hayati. Temuan 
tersebut mengukuhkan pendapat bahwa 
model pembangunan dari negara-
negara Utara (Barat) justru merusak 
kondisi alam negara Selatan (Timur).  

Esensi penting strategi 3R adalah 
kenyataan bahwa perbaikan nasib pe-
tani dapat dicapai dengan pendekatan 
pembangunan yang mengintegrasikan 
3R, yakni integrasi secara menyeluruh 
dalam semua tahap implementasi 
dimensi resiliency (pemberdayaan dan 
peningkatan ketangguhan masyarakat 
dan daya lenting petani untuk ke-
mandirian) dengan dimensi respect 
(pembangunan jaringan antar masyara-
kat petani di berbagai daerah) dan 
dengan dimensi rights-based (pemenuh-
an kebutuhan dasar hak-hak petani). 
Integrasi tiga dimensi tersebut menya-
tukan dimensi mikro, messo dan makro 
kehidupan para petani. Pendekatan ter-
sebut sekaligus meneguhkan bahwa in-
tegrasi antara usaha-usaha pemberdaya-
an masyarakat yang berdimensi mikro 
harus diperkuat dengan pembangunan 
jaringan kerja antar petani (dimensi 
messo) untuk memastikan keberhasilan 
kegiatan advokasi kebijakan publik 

demi terciptanya kebijakan publik yang 
dapat memastikan terpenuhinya hak-
hak dasar petani untuk jangka panjang. 
Konsep pendekatan program tersebut 
merupakan perbaikan sekaligus meleng-
kapi konsep pendekatan program empat 
generasi yang sudah dirumuskan David 
C. Korten (1999) berdasar pengalaman 
NGO di Asia Timur dan Tenggara, 
khususnya Thailand, Filipina, Indone-
sia, Malaysia.  

Konsep 3R telah mengukuhkan 
praktik dan meneguhkan pengalaman 
SATUNAMA bagaimana program 
pemberdayaan masyarakat yang dila-
kukan di desa-desa di sebelas provinsi 
seluruh Indonesia10 telah diperkaya dan 
diperkuat oleh jaringan OMS di tiga 
belas provinsi11. Posisi penulis sebagai 
salah satu penggagas ICF12 dan karena-
nya duduk sebagai elemen pengurus 
ICF sampai proyek berakhir dan berdiri 
Lembaga baru bernama YAPPIKA, me-
nyebabkan terjadinya sinergi antara ke-
kuatan program SATUNAMA dengan 
program-program penguatan kapasitas 
Forum LSM di 13 provinsi. Forum 
LSM memiliki mandat utama untuk 
memperkuat LSM sebagai gerakan per-
ubahan. Setelah Forum LSM mulai 
hidup, banyak kegiatan kerakyatan 
yang dapat ditumbuhkan untuk mem-
promosikan lahirnya organisasi rakyat. 
Jaringan antar Forum LSM berhasil 
memperluas cakupan gerakan perubah-
an di tingkat provinsi dan lokal untuk 
mendukung promosi demokrasi dan 
ide-ide alternatif demi terciptanya 
perubahan Indonesia ke arah demokrasi 
yang lebih partisipatoris. Keberhasilan 
menghidupkan Forum LSM di ber-
bagai provinsi telah menyumbang pada 
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penguatan gerakan perlawanan terha-
dap dominasi kekuatan anti-demokrasi, 
sehingga promosi demokrasi meluas ke 
daerah dan tidak hanya terkonsentrasi 
di Jakarta atau provinsi-provinsi di Jawa 
saja. Gerakan perubahan itulah yang 
pada akhirnya saling tergabung dalam 
arus besar gerakan reformasi yang 
berhasil mendukung penurunan 
Soeharto pada 21 Mei 199813. 

 

Tata Kelola Yayasan SATUNAMA 
Tatakelola SATUNAMA dijalankan 

oleh organ yayasan yang terdiri dari 
Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan 
Dewan Pengurus. Dewan Pengurus me-
rangkap sebagai Badan Pelaksana/Ekse-
kutif yang secara penuh waktu memim-
pin implementasi kebijakan lembaga 
yang telah ditetapkan dalam Rapat 
Organ Yayasan yang dilakukan minimal 
empat kali dalam setahun. Semua 
program disusun dengan melibatkan se-
mua staf dan stakeholders terpilih, 
termasuk warga dampingan di masya-
rakat, yang diorganisir oleh Eksekutif.  
Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus 
dipilih oleh Dewan Pembina untuk 
periode lima tahun dan dapat dipilih 
kembali. Sementara Eksekutif dipilih 
untuk periode tiga tahun dan dapat 
dipilih kembali. Beberapa rincian ke-
giatan dan hasilkerja utama capaian 
tatakelola SATUNAMA dijelaskan 
ringkas di bawah ini. 

 
Bentuk dan Struktur Organisasi 

Ide pendirian Yayasan SATUNAMA 

muncul tatkala pada tahun 1990 Bank 

Dunia memprediksi Indonesia bakal 

segera meninggalkan status negara mis-

kin. Hampir semua negara besar (Ero-

pa, Amerika, Jepang dan Korea) segera 

merancang menutup program bantuan 

yang biasa diberikan bagi negara miskin 

paling lambat tahun 2000. Diskusi 

terjadi didalam SATUNAMA apakah 

lembaga masa depan akan menjadi 

yayasan atau perkumpulan. Keputusan 

diambil untuk mengadopsi bentuk 

yayasan sebab ide dan roh SATU-

NAMA adalah lembaga kemanusiaan. 

USC-Canada akan menghibahkan assets 

organisasi bila berbentuk yayasan. Dis-

kusi terbatas diadakan untuk memilih 

dan meminta sejumlah tokoh untuk 

menjadi Dewan Pendiri dengan krite-

ria: (a) memiliki wawasan nasional dan 

internasional; (b) ada wakil dari komu-

nitas perguruan tinggi; (c) ada wakil 

dari komunitas tempat lembaga sudah 

bekerja (khususnya Jawa dan Indonesia 

Timur); (d) para kandidat harus sudah 

memiliki posisi ekonomi tercukupi; (e) 

mencerminkan Indonesia yang plural.  

Dari seleksi terpilih 7 orang pe-

ngurus (sebelum ada UU Yayasan), 

yang terdiri dari 3 orang akademisi,  2 

orang ahli hukum (satu advokat) dari 

Indonesia Timur dan 2 orang aktivis 

sosial. Dari segi gender komposisi Pe-

ngurus Yayasan SATUNAMA terdiri 

dua perempuan dan lima laki-laki.   

Pada tahun 2006 Yayasan menye-

suaikan diri dengan UU Nomor 

16/2001 tentang Yayasan yang diaman-

demen dengan UU nomor 28/2004. 

Setelah ada UU Yayasan, Dewan Pem-

bina terdiri dari 3 orang (2 orang aka-

demisi dan 1 orang aktivis). Dewan Pe-
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ngawas terdiridari 3 orang akademisi 

dan 1 orang aktivis, Dewan Pengurus 

terdiri dari 3 aktivis. Guna menjaga roh 

demokrasi tetap hidup dalam lembaga 

yang berbentuk Yayasan, diputuskan 

bahwa Pimpinan Eksekutif/Pengurus 

harus dipilih dalam musyawarah karya-

wan. Sesuai dengan ketentuan UU Ya-

yasan penetapan akhir Eksekutif/Pe-

ngurus dilakukan oleh Dewan Pembi-

na. Ketentuan tentang proses pemilihan 

Pimpinan Eksekutif/Pengurus diatur 

dalam Anggaran Rumah Tangga 

(ART),  sebab ART tidak harus dikirim 

dan disetujui oleh Kementerian 

Hukum dan HAM. Itulah kekhasan 

yang pertama dari SATUNAMA. Ke-

khasan kedua ada dalam bentuk dibua-

tnya lembaga interlokutor. Posisi inter-

lokutor dibuat guna menjadi jembatan 

antar tiga organ yayasan: Dewan Pem-

bina, Dewan Pengawas dan Dewan Pe-

ngurus. Interlokutor berada di tengah 

antara tiga Dewan tersebut agar komu-

nikasi dan informasi antar ke tiga organ 

berjalan efektif dan efisien mengingat 

mereka adalah tokoh-tokoh yang sibuk. 

 

Pengambilan Keputusan 

Keputusan tentang kebijakan ter-

tinggi organisasi ada di tangan Dewan 

Pembina, semua sukarelawan, yang 

harus mengadakan rapat minimal em-

pat kali setahun. Keputusan operasional 

ada di tangan Eksekutif yang merang-

kap Pengurus penuh waktu dan bergaji, 

yang dikontrol oleh Dewan Pengawas. 

Seorang Interlokutor menjadi perantara 

antara Pembina dengan Pengawas dan 

Pengurus. Interlokutor berstatus karya-

wan penuh dan bergaji. Tiga bulan 

sekali dilakukan rapat semua personel 

yang dihadiri semua karyawan serta 

pembina, pengawas dan pengurus. Hal 

ini dimaksudkan agar komunikasi antar 

semua personel dapat terjalin baik. Se-

mua masalah dapat diputuskan paling 

lambat tiga bulan sekali. Rapat manaje-

men dan divisi dilakukan seminggu 

sekali. Terkait kekayaan (asset) lembaga, 

keputusan hanya ada di tangan Dewan 

Pembina. 

 

Kepemimpinan dan Regenerasi 

SATUNAMA telah mengalami per-

gantian pimpinan eksekutif sebanyak 

tiga kali oleh tiga generasi yang ber-

beda. Sejak dari awal telah dibangun 

proses informal, yakni ada tiga pela-

pisan generasi disiapkan untuk meng-

antisipasi masa depan. Pemilihan semua 

posisi dalam lembaga mensyaratkan tiga 

hal pokok: (a) sikap/attitude personel 

prima; (b) memiliki keahlian dalam 

bidangnya; (c) memiliki wawasan cara 

memandang yang memadai. Setiap per-

sonel SATUNAMA dididik untuk 

menjadi profesional dan vokasional 

dalam bidangnya. Perempuan dan lela-

ki memiliki kesempatan yang sama. 

Dalam hal suatu posisi diperebutkan 

oleh calon dengan kapasitas yang sama, 

perempuan akan mendapat prioritas 

(affirmative action).  

 

Mekanisme Sengketa 

Sejak berdiri secara formal, 

SATUNAMA pernah mengalami dua 
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kali konflik antar-staf yang melibatkan 

sekelompok personel. Pengalaman ter-

sebut amat sangat berharga dan karena-

nya komunikasi antar-personel di-

bangun dengan semangat terbuka, jujur 

dan terus terang. Pertemuan mingguan 

di setiap bagian, pertemuan semua 

personel tiga bulan sekali, ada hari 

belajar setiap bulan sekali, adalah sarana 

membangun saling pengertian dan ke-

terbukaan. Sejak tahun 2003 lembaga 

telah mengeluarkan dana cukup besar 

untuk membuat investasi bagi adanya 

intranet sehingga setiap staf 

SATUNAMA tersambung oleh intranet 

yang dapat dipakai sebagai sarana 

mengekspresikan ide, saran atau kritik 

dari siapapun, untuk siapapun dan 

kapanpun diperlukan. SATUNAMA 

membuat berbagai SOP/GOP 

(Standardized Operating Procedures dan 

Guidelines Operating Procedures) sebagai 

kesepakatan dan sarana memastikan 

kesamaan pandangan untuk memper-

lancar proses dan hasil kerja. 

 

Sumberdaya dan Keuangan  

Saat ini ada empat puluh dua per-

sonel  purnawaktu (termasuk personel 

PT Radio) yang terbagi dalam tiga 

divisi kerja;  dengan pendidikan berva-

riasi dari SMP, SMA, D3, S1, S2 hing-

ga S3. Besar biaya administrasi lembaga 

rata-rata 20% (14%-26%) dari biaya 

total program setiap tahun. Keberlan-

jutan keuangan (sustainabililty) cukup 

terjamin. Berdasarkan laporan keuang-

an terakhir (Maret 2013), lembaga 

masih bisa bertahan memberi gaji 

selama tujuh tahun kepada empat pu-

luh dua personelnya meskipun tidak 

ada lembaga donor yang membantu. 

Dalam hal ini SATUNAMA memiliki 

metode untuk mengukur tingkat ke-

mandirian lembaga. Laporan akhir 

tahun lalu (2012) status kemandirian 

SATUNAMA mencapai tingkat empat 

dari lima tingkat yang ada. 

 

Pengelolaan Pengetahuan 

Sejak tahun 2011 SATUNAMA 

telah membangun sistem pengelolaan 

pengetahuan. Sejak tahun 2005 lemba-

ga memiliki Oracle tempat menyimpan 

semua dokumen dalam server yang di-

miliki sendiri. Ada Kepala Unit 

Knowledge Management yang bertugas 

menjadi manajer bagian ini secara 

purnawaktu. SATUNAMA memiliki 

12.700 lebih alumni yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Mereka merupakan 

sumber pengetahuan bagi masyarakat di 

sekitarnya. Ada dua belas pejabat tinggi 

setingkat menteri di Timor Leste yang 

merupakan alumni SATUNAMA dan 

karena itu kami menjadi konsultan 

untuk departemen yang mereka 

pimpin. Strategi pengelolaan pengeta-

huan adalah kata kunci kemajuan sebab 

kami sendiri telah mengalaminya sen-

diri dan banyak lembaga lain yang besar 

cita-citanya mengalami hal yang sama. 

 

Jaringan Kerja 

Lembaga SATUNAMA dibuat kare-

na adanya dorongan cita-cita besar yang 
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tak dapat dicapai oleh masing-masing 

individu yang ada. Jaringan kerja ada-

lah kata kunci untuk mencapai cita-cita 

besar, sebab tak ada satu lembaga atau 

negarapun yang akan bisa mencapai 

cita-cita besar secara sedirian. Sejak se-

puluh tahun lalu SATUNAMA memi-

liki dua belas mitra LSM inti yang 

menjadi mitra kerjasama dalam berba-

gai bentuk. Upaya awal yang kecil harus 

terus mencari kawan untuk diajak 

bersama berjuang. Ada beberapa kabu-

paten yang sudah mulai membangun 

jaringan kerjasama konsultasi. SATU-

NAMA telah memfasilitasi beberapa 

lembaga yang memiliki reputasi world 

c  dalam bidangnya dan memiliki 

reputasi tinggi di mata publik. Jaringan 

kerjasama dengan aktor-aktor yang ber-

kualitas di setiap lokal, daerah, regional 

dan internasional diyakini akan mampu 

menghasilkan dampak yang luas bagi 

terciptanya ide anew w  

sebab kami sudah mengalaminya. 

 

Masa Depan ke Mana? 

SATUNAMA tidak pernah gentar 

tentang masa depan, sebab sejak semula 

lembaga dibuat untuk mendorong ke-

satuan, solidaritas, belarasa antar sesama 

manusia (unity-unify) lewat upaya sa-

ling melayani, mengabdi (services), dan 

saling bekerjasama (cooperation) sehing-

ga semua manusia menjadi kawan serta 

sahabat bagi orang lain, terutama mere-

ka yang miskin, lemah, tersingkir serta 

semua orang yang berjuang untuk 

Indonesia dan dunia yang lebih bermar-

tabat. SATUNAMA sudah tahu bahwa 

tantangan akan sangat banyak. Bentuk 

perjuangan jangka panjang yang akan 

dimulai fase pertama lima tahun ke 

depan (Rencana Strategis 2013-2018) 

adalah perjuangan SATUNAMA untuk 

belajar dan menghayati serta  mempro-

mosikan Gross National Happiness 

(GNH) sebagai alternatif terhadap pa-

radigma Gross National Products 

(GNP) yang sekarang ini masih men-

jadi pegangan kerja banyak negara di 

dunia termasuk Indonesia. Paradigma 

berorientasi GNP telah menghasilkan 

Indonesia yang juara kolusi, korupsi 

dan nepotisme. Pengalaman itu terjadi 

di seluruh dunia, maka sudah layak dan 

sepantasnya, paradigma berorientasi 

GNP harus diganti dengan paradigma 

GNH. Kami tahu dan berani bersikap 

karena kami telah mengalami dan yakin 

bahwa happiness adalah kata kunci yang 

hakikatnya telah dan selalu akan 

bersama kami sebagaimana telah ter-

bukti di banyak negara Selatan maupun 

Utara. 

 

Catatan Kaki 
1   CEFIL adalah singkatan dari Civic 

Education For Future Indonesian Leaders. 
Training Kepemimpinan ini digagas 

sejak tahun 1993 dalam diskusi dengan 

Gus Dur yang mengatakan bahwa 

Indonesia akan dipengaruhi politik 

Soeharto hingga 25-30 tahun 

mendatang. Pelatihan CEFIL diikuti 

dengan jenis pelatihan lain CEFRUL 
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(Civic Education for Rural Leaders-untuk 

pejabat publik), CELOP (Civic 

Education for Local Politician-untuk 

politisi), CEFREL (Civic Education for 

Religious Leaders-pemimpin agama dan 

budaya), STRECEW (Untuk tokoh 

perempuan) dan HOT (History of 

Thought atau sejarah pemikiran untuk 

inteklektual muda). Saat ini alumni 

CEFIL ada 7.000 orang di seluruh 

Indonesia. 

2 ITERATIF merupakan konsep per-

ubahan pembangunan yang berlandaskan 

pada rangkaian aksi dan refleksi secara 

terus-menerus untuk mencapai posisi 

yang lebih sempurna berbasis kese-

pakatan pihak-pihak yang terlibat.  

3  ZOPP (Ziel Orienterte Projekt Plannung) 

atau Perencanaan Proyek Berorientasi 

Tujuan adalah Metode Perencanaan 

Pembangunan Partisipatif buatan 

pemerintah Jerman yang atas dukungan 

Peraturan Pemerintah Jerman harus 

dipakai oleh semua proyek yang didanai 

dari bantuan Pemerintah Jerman (GTZ). 

4  DNIKS (Dewan Nasional Indonesia 

Untuk  Kesejahteraan Sosial) didirikan 

dan dipimpin oleh Ibu Johanna 

Nasution (isteri almarhum Jendral 

Nasution), memiliki  cabang di dua 

puluh tujuh provinsi dan merupakan 

organisasi yang dekat dengan 

Departemen Sosial. Semua organisasi 

sosial dari negara asing yang bekerja sama 

dengan DNIKS memiliki akses untuk 

bekerja di dua puluh tujuh Provinsi. 

5 Representative atau Kepala Perwakilan 

USC-Canada Indonesia Office sejak 

1988-2004. Guna menghemat biaya 

overhead, Kepala Perwakilan merangkap 

sebagai Direktur Eksekutif.  

6 LFA (Logical Framework Approach) 

adalah nama metode programming 

sekaligus nama alat dari metode tersebut.  

7 PCM (Project Cycle Management) 

dipromosikan di Indonesia pertama kali 

tahun 1992 oleh GTZ sebagai metode 

perencanaan yang lebih fleksibel. Dalam 

metode PCM berbagai analisis  baru 

sebelum masuk MPP dapat digunakan 

sebagai pelengkap empat jenis analisis 

wajib  yang biasa dipakai dalami metode 

ZOPP. 

8 Organisasi internasional yang minta 

fasilitasi tersebut adalah CRS (Catholic 

Relief Services) dari Amerika, CARE 

(Canada/USA), TNC (The Nature 

Conservancy), ICA (International 

Cooperative Alliance) dari Amerika. 

9 LINGO atau Local NGOs yang pada 

umumnya juga Small NGOs, dan 

BINGO atau Big NGOs yang keba-

nyakan bersifat National NGOs, merujuk 

pada realitas  NGOs yang disebabkan 

oleh beda kapasitas dan cakupan kerja 

yang disebabkan oleh model pengelolaan 

lembaga serta  luas cakupan jaringan 

kerja yang mereka bangun. 

10 Sebelas provinsi tersebut adalah lokasi 

tempat SATUNAMA memiliki 

kelompok masyarakat dampingan secara 

langsung, yakni Aceh, Sumatera Selatan, 

Lampung, Kalimantan Barat, Jawa 

Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, 

NTT, Papua dan Timor Timur. 

Daerah-daerah tersebut dipilih karena 

adanya dukungan dari pemerintah lokal, 

masyarakat lokal, LSM lokal dan LSM 
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internasional yang memiliki cita-cita 

yang sama dengan SATUNAMA.  

11 Ada kerjasama antara tiga belas Forum 

LSM dengan ICF (Indonesia Canada 

Forum cikal  bakal dari YAPPIKA) 

sejak tahun 1992-1995, dan USC-

Canada  adalah Penanggungjawab Pro-

gram di Ottawa. SATUNAMA adalah 

anggota nomor satu dari dua belas ne-

gara anggota USCInternational Federa-

tion). 

12 ICF (Indonesia-Canada Forum) adalah 

proyek kerjasama antara 10 LSM 

Indonesia dengan 18 NGO Canada 

dengan pendanaan dari Canadian 

International Development Agency 

(CIDA). Cida menunjuk USC-Canada 

di Ottawa sebagai penanggungjawab 

manajemen, sedang di Indonesia tugas 

tersebut ada di USC-Canada Indonesia 

Office (SATUNAMA). Pada tahun 

1996  proyek ICF ditutup dan dialih-

kan menjadi YAPPIKA sementara 

project holder-nya masih berada di 

tangan USC-Canada di Ottawa dan 

USC-Canada Indonesia Office/-

SATUNAMA sebagai pelaksana di 

Indonesia. 

13 Koalisi LSM, diperkuat oleh kawan-

kawan YAPPIKA dan BINA DESA 

serta kelompok-kelompok mahasiswa, 

berhasil masuk ke Kompleks Gedung 

MPR-DPR Senayan pada sore hari 

tanggal 12 Mei 1998 dan tinggal di 

lokasi tersebut sampai Suharto 

mengundurkan diri tanggal 21 Mei 

1998. 
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