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ABSTRAK
Pennasalrhan utaoca dalam pnelitian ini adalah kinerja organisasi

P2T}lzA tialam memberdayakan perempuao kcrban KDRT yang masih lgmah.

P2TPld adalah orgaoisasi yang dibentuk oleh pemerintah daeralL namun berciri

LSM, &nirgga membuat organisasi ini unik dan khas, tetapi sekaligus

mengfuadapi sejumlah persoalan terkait dengan masih minimnYa dana dan sumber

daya yang diberikan pemerintah. Motivasi organisasi ini juga masih lemah

padahal dedikasi dan komitmen yang tii-gg diharapkan rnampu mengatasi

sejumlah persoalan terkait darn dan sumber dayayang terbatas.

Metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan metode

penelitian kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan deskriptif, yar"rg

dalam pngumpulan datanya melalui metode pengamatan langsung di lapangan

serta i*-awancara mendalam (indepth interview) dengan zubyek penelitian atau

para nara sumber dan infomran serta informan kunci (key infornan). Guaa

memperoleh tingkat kepercayaan data hasil penelitian atau tingkat kebermaknaan

suatu penelitian ini, dilakukan langkah iangkatr uji keabsahan data antara lain
meialui uji kredibilitas data (vatiditas internal) dengan model triangulasi sumber.

Hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwa dari ketiga wrsur yarg
berperan penting dalam mempengaruhi kine{a organisasi sebagaimana yang

dikemukak-an Lusr,haus et al. (2002: l2), maka aspek motivasi organisasional
adalah aspek yang paling krusial dan besar peranannya dalam mempengaruhi
kinerja organisasi PzTPzA. Temuan penelitian ini mengkonfrrnasi pendapat

Lusthaus er a/ tersebut hanya saja pada satah satu aspeknya yaitu aspek motivasi
organisasional harus menjadi perhatian utama organisasi atau lembaga yang

sejatinya berciri sebagai LSM daripada organisasi birokrasi, meskipun ia dibentuk
dan didanai serta sebagian besar sumber dayanya berasal dari pemerintah daerah.

Selaras dengan temuan penelitian tersebut, maka berbagai kendala lain seperti

faktor lingkungan eksternal dan juga kapasitas kelembagaan yang berkaitan
dengan status hukum dan kewenangan lembaga ini yang tidak kuat di mata
birokrasi pemerintahan relatif bisa diatasi jika ada motivasi organisaional yang

kuat sebagaimana yang ditunjukkan sejumlah LSM pada umunnya.

Kata Kunci: Kinerja Organisasi., Pengrntan Kapasitas, Pemberdayaan Perempuan,

KDRT ,
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Pendahuluan
tatar Belakang Penelitian

Kinerja lembaga yang bertugas menangani persoalan yang terkait dengan
perempuan, kfiususnya KDRT masih belum optimal. Diantara organisasi yang
menghadapi kompleksitas persoalan KDRT yang bisa menghambal kioerja tugas
dan firngsinya adalah organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (PZTP2$- Tidak sedikit organisasi ini yang justru masih
'men5rusu' atau bahkan menjadi.ben{u pemerintah daerah. :

Tidak hanya kinerja dari sisi'*oi6put saja yang masih jauh dari harapan
sebagaimana ditrmjrildran dengan mmih minim dan txruknya fmilitas kantor serta

sarana dan prasar:ana penunjang kegiatan operasional organisasi P2TP2A. Pun

masih rendahnya minat korban rmtuk meiaporkan tindak KDRT menjadi bukti
lain bahwa kinerja P2TYLA dari sisi output masih rendah. Dari sisi hasil atau

outcome jug+ masih jauh dari harapan terutama jika dikaitkan dengan tujuan
pemberdayaanlerempuao yang menjadi korban KDRT.

Bertitik tolak dari laiar belakang penelitia4 maka dapat dinrmuskan
pernyataan masalah. {probiem statement) sebagai berikut: "Kinerja @erformance)
organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) provinsi Sumatera Selatan masih lemah, baik dari sisi output atau
outcome'sebagaimana ditunjukkan dengan masih minimnya k-orban KDRT yang
melaporkan persoalannya juga masih jauhnya tujuan pemberdayaan yang menjadi
inti keberadaan organisasi P2W2A. Dengan koodisi tersebut menjadikan salah

satu tugas dan fungsinya dalam memberdayakan perempuan korban KDRT belum
berjalan dengan baik. Selanjutnyq berdasrkan prnyataan masalah dimaksud,
dirumuskan pertanyaan-pertanyaan peneiitian (research questions) sebagaimana

berikut Mengapa kinerja P2W2A provinsi Sumatera Selatan dalam progam
pemberdayaan peremprum korban KDRT masih lemah?

Tinjauan Pustaka
Teori Kinerja dan Penguatan Organisasi

Krnerja atau performa Qterformance) organisasi mempunyai banyak
pengertian. Ada yang merumuskan kinerja sebagai salah satu bagian dari total
kerja (Griffin, 1987). Periset lain mengatakan batrwa kinerja mempengaruhi
tujuan ( Mondy & Premeaux, 1993). Stolovivitch & Keeps (1992) merurnuskan
kinerja sebagai setiap pencapaian dari setiap kegiatan dengan mengatakan bahwa
kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan
pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta Hersey &
Blanchard (1993) melitrat kinerja lebih dari sekedar pencapaian atau prestasi.

Menurut Lusthaus, et.al, (20A2: 8) pengukuran kinerja adalah salah satu isu
yang paling bermasalah di bidang teori organisasi. Disebut demikian karena
kinerja organisasi yang harus menjawab beberapa pefiarryaan sebagai berikut : (a)
bagaimana organisasi efektif dalam bergerak ke arah pemenuhan misinya
(misalnya : efektivitas progam utam4 eefektivitas harapan klien, efektivitas
tanggungjawab fungsional, dan efektivitas memberikan layanan yang
bermanfaat); @) bagaimana organisasi efektif dalamgemenuhi misinya (misalnya
: presepsi efisiensi prosedtn kerjallayanan, mengacu kepada perbandingan biaya
produk dan layanan, dan perenggangan alokasi keuangan); (c) apakah organisasi
masih terus relevansinya dari waktu ke waktu (misatnya : Adaptasi visi misi,
pertemuan stalcelnlder, kebutuhan beradaptasi dengan lingkungan, dan
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keberlanjutaa dari waktu ke waktu); (d) apakah organisasi secara finansial layak
(mimlnya : organisasi memiliki beberapa sumber dana, sumber pendanaan yang
dapa, dipercaya dari waktu ke waktu, dan bantuan dana dikaitkan dengan
pertumUunan atau perubahan yang dicapai); dan (e) seberapa baik kinerja
orgpnisasi.

Studi yang dikembangkan oleh Lusthaus, et.al, {z00l?) yang tenrs illenerus
menelaah dan mengembangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhanaqp kinerja
organisasi dibahas dalagnrtulisannyaymgberjudul "organizotional Assessment: A ,

Framework for Improving Pbrfe;m@rce ", menuqiukkan bahwa kinerja organisasi

dipengarutri ol6h tiga faktor utama yang dapat diuraikan elemen-elemennya

Ketiga fhktor tersebut adalah : (a) kapasitas crganisasi (organizational capacity);
(b) motivasilorganisasi (organizational motivatian); dan (c) liagkungan ekstemal

{Exterrul ewironrient). Sellerti yang diperlihatkan pa,.la Gambar 2. ldi bawah ini.

lmM
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Gambar 2. 1. Faktor-Faktor yang Mernpengaruhi Kinerja Organisasi.
Sumber : Lusthaus, et.al, (2A02): organizational Assessment: A Frameworkfor

Impr oving P erformanc e.

Teori Organisasi
Menurut Thoha (2002,138, 143-144), perilaku orang-orang di organisasi

yang bersifat terbuka tersebut banyak diteatukan oleh faktor lingkungan di
samping faktor dirinya sendiri. Itulah sebabnya paradigma ini memperhitrmgkan
variabel-variabel lingkungaa sebagai hal yang sqagat menentukan. Artinya sistem
organisasi birokrasi terbuka itu mengutamakan"'adanya interaksi hubungaa yang

berkelangsungan dengan lingkungannya Dengan demikian sistem ini akan
mencapai suatu thgkat dinamika tertentu atau keseimbangan yang dinamis" Dan
organisasi dipandang sebagai hal yang dinamis yaog senantiasa berubalr,

orgirthtu
Cq.*f
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btikarnya sebagai mesia yang gerak opetasinya ajeh rutin dtin staris. Bahan-

bahan masutan yang berasat dari lingkungan diterima oleh suatu oraganisasi.

Kemudan organisasi tersebut memproses sebagai salah satu kcgiatannya untuk
mencapai t i-,r"r, organisasi. tlasit pemrosesan ini dikit'tm dan diterima oteh

lingkuugatr baik berupa barang barang atau jasa pelayanm- Hasil ini dirasakan

oteh masyarakat sebagai rursur lingkungan dari organisasi tersebut. dan ligkuogan

memberikan umpan balik kepada organisasi. Umpan balik ini *bagai bahan

masukan banr untuk diolah*dan, {iproses di dalam organisasi. De1ea1 ,cara
demikian orgaaisasi mencapai tih&oit keseimbangan yang dinamis dengan

lingkungannya. Kirena ia dirangsang unhrk mendapatkan potensi baru guna

melanj utkan kelangsungan hidupnya
Aspek iain yang besar penganrhnya terhadap organisasi adalah budaya

organisasi. Menurut Ndratra (199: 80-91), budaya organisasi berfirngsi

memberikanxidentitas organisasi, sebagai pengikat organisasi, sumber inspirasi

dalaun menja$arknn kebijarkaa <tara melarksariarklrn mg,E, scbagai penggcral(

organisasi, memberikan pola perilaku yang menggariskan batas-batas toleransi

roriut. Dalam bukunya yang laur, Ndraha (2003: 346) menyatakan bahwa budaya

pemerintahan j"gu 
- *r,-3rtt - bagaimana yangdiperintah menilai dan

U"rti"arf terhadap sistem pmerintahan yang sedang berlaku dan menyatakannya

dengan menggunakan cafa-cara atau simbol-simbol, berulang-ulang, sehingga

nilai tersebut dapat diamati atau dirasakarr juga oleh orang lain atau linglnngan
Budaya organisasi birokrasi pemerintahan merupakan faktor yang juga

sangat penting dan berpengaruh tertradap perilaku birokrasi dalam menjalankan

aktivitasnya Budaya organisasi ini bersama stnrktur organisasi akhirnya

membentuk dan mengendalikan perilaku anggota organisasi. Budaya birokrasi

akan memberikan batas-batas nilai mana yang bcleh dan mana yang tidak boleh

dilakukan oleh anggota organisasi, dalarn hal ini pegawai pemer'rntah. Menurut
Schemerhom (2001: 101, 273), budaya mengandung pengertian sebagai

seperangkat kepercayaan, nilai, dan pola perilaku krsama yang diterima oleh

sekelompok orang Sedangkan pengertian budaya organisasi menurut Edgar

(Nasuch4 2004l:77-78) didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan

nilai-nitai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkiur pedtaku

anggota anggota orgarrisasi. Budaya organisasi juga sering disebut budaya

perusahaan. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang diwakili oleh
arggota organisasi.

Konsep dan Pengertian Pemberdayaan
Stewart (1998. 77) mengemukakan batrwa: pemberdayaan menuntut

digunakannya seperangkat kecakapan baru yaitu: membuat mampu (enabling),

memperlancar (acilitating), berkonsultasi (consulting), bekerjavlma
(colioborating), membimbing (mentoring), dan mendukung (supporting).Menurut

hemat penuiis konsep atau teori pemberdayaan SDM yang dikemukakan oleh

Stewart adalah lebih lengkap dan memadai dan lebih aplikatif untuk membantu

mengungkapkan bagaimana penguatan kapasitas organisasi itu dilakukan terhadap

lembaga P}TP'ZA terkait dengan tugas dan fungsinya dalam memberdayakan

percmpuan korban KDRT yang menladi temasentral penelitian ini-
Dala6 konteks progfttm-program pemberdayaan perempuan" Wrihatnolo

dan Riant Nugroho (2007:165-166) menawarkan sejumlah langkah yang

diperlukan, yaitu:
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.1) pengiieitatr ofganisasi kelomgik irerempuail di segala dngkat mulai dad
kampung hingga nasional. Seperti misalnya PKK (Pemberdayaan dan

Kesgiahtera& Keluarga), perkumpulan koperasi maupun yayafan

so.itt. Penguafan kelembagaan ditdukan untuk meningkatkan

t kemampuan lembaga agar dapat berperan aktif sebagai perencan4

pelaksana, mauprm Pengontrol,
2) peningkatsn &qgsi dan peran organisasi per€qpuan dalam pomasarBn

sosiat progmtr1:prCIgrarn pemberdayaan Hal ini penting mgngtngat

selama ini progr€finl'pemberdayaan yang ada kurang disosialisa.sikan

dan kurang melibatkan peran masyarakaL

3) dibatan kelompok perempuln dalam pefeocanaeo, pelaksanaan da;t

donitoring sernira program pemkagunao yang ada Keterlibatan
perempuan metiputi program peinbaagunan fisilq penguatan ekonomi,

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,

4 peningt6lan kemampUan kepernimpiiian perempiian, agal m6mpltnyai
posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk

terlibat dalam pembangunarl
5) peningkatan kemampuan anggota kelompok Perempuan dalam bidang

usatra Gkala indusmi keciUrumah tangga hingga skala indusfri besar)

dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan
produksi, kcmampuan manajemen usaha serta kemampuan wrfirlc

mengakses kredit Can pemasaran yang lebih luas.

Dalam konteks pemberdayaan terhadap sumber daya manusia di sebuah

organisasi, Clutterbuck <ian Kernaghan. QA03:209) mengemukakan beberapa

dimensidimensi pemberdayaan yang terdiri dari (1). Tujuan-tujuan; (2). Sikap-

sikap manajemery (3). Pelatihan dan pengembangan; (4). Seleksi dan rekrutnen
karyawan; (5). Struktur dan sisiem.

Model dan indikator pemberdayaan yang dikernukakan Stewart (1998.7Tt
yang mengemukakan bahwa: pemberdayaan menmtut lebih banyak kecakapan

dan sumber daya manajerial yang menuntut digunakannya seperangkat kecakapan

baru yaitn: membuat mampu (enabling), memperlancar $*cilitatindt,
berkonsultasi (consultingl, bekerjasarna (collaborating), membimbing
(mentoring), dan mendukung (supporting). Dalam hal ini Stewart tidak hanya

berbicara masalah enabling Q<emampuan) sebagaimana pakar-pakar lainnya"
tetapi mampu mengemukakan dimensi-dimensi lainnya secara detail yang

terkadang dianggap kurang penting oleh para pakar manajemen yang lain,

Misalnya Stewart mengemirkakan riimensi pemberdayaan SDM tidak saja pada

aspek kemampuan, tetapi juga dimensi bekerja sama, konsultasi, membimbing,
manperlancar, dan mendukung.

Konsep dan Pengertian Kekerasan Dalam'Rumah Tangga
Menurut Murdock (1965) pengertian keluarga sebagai berikut:

"...family as a fyoup of person united by fies of matriage, blOod Ai'

adoption constituting a single househpld; interacting and comtrunity
with each other qrul their respective social role af husband and wife,

mother and lather, son and daughter, brother and sister crealing and

maintaining a common culture."
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Kekeiasan meiiiiilit Fakih (l99q:l7) a.lalah seiailg,rt ritau ilivasi tel&adap

fisik maupun integdtas mertal psikologis seseofiIng. Jika t€{adi kekerasan dalam

keluarga maka akan muncul angagqn: bagi keutuhan keluarga dan ke*jahteraan

anggota-anggotanya- Sebagai inaividu Eulupun anggota masyaraka! manusia

me,mpunyai potensi rmtuk melakukan kekerasan; ketika lettrpan psikologis tidak

terkeodati dan metuap keluar dalam betrtuk kekerasan atau tindakan agresif yaitu

tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang

lain. Vtenurut Mutadi (200?i 40) kekerasan terhadap perempuan (KPRT)

merupakan rintangan terhadap''pembangunan karena kekerasan dapa€

menimbulkan aki$at kumulatif yary tidak sede,lhana, seeerti dapat mengurangi

kepercayaan d;4 ferempuan, mengbambat kemampuan perympYn berpardsipsi,

-"ogg*ggu kisehatan perempua& mengrrrangi otoncmi baik dalam bida4
eko"omi, politih sosial, dan budaya

Menurut Marth4 (2003: 21) kekerasan adalah ". . .tlw thret, attempt, or

use of physicht furce by one or more plisons tlut result in physical oi non

ptyticit hmm ti one or more other person" Krekerasan ini merupakan wujud

p"iqra* yang lelih bersifrt fisik yang ryng$ibat{a1 lukq cacat, sakit, atau

penderitaan pada orang lain. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut

Venna (2003)adalah tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan

penderitaan-penderitaan perernpuan secara psikologis, fisik dan seksual, termasuk

&[corn6r-r tinriakan tertentr:, pemaksaan atau pemrrrpasan kemerdeka"J] secara

sewerurng-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan

kehidupan pribadi.
Menurut Harkristuti Harkrisnowo (dalam Martha, 2AA3: 23) kekerasan

terhadap perempwm adalah setiap, kekerasan yang diarahkan kepada perompuan

hanya kurenu mereka perempuan. Pengertian yang diberikan oleh Harlaistuti
Harksrisnowo, melihat apa yang terjadi pada perempuan karena identitas

kelaminnya. Oleh karena itq kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi ke

dalam beberapa bentuk k-ekerasan yang meliputi:
1) Kekerasan fisik (pftysical abuse) seperti tamparan, menendang, pukulan,

menjambalq meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata-

2) Kekerasan psikiVemosional (emotional abuse) seperti rasa cemburu atau rasa

memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam

untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari

kawan-kawan dan keluargany4 dicaci maki, tr:r;ngancaln kehidupan
pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat atau menganiaya

trinatang peliharaannya, menanamkan perasaan takut melalui intimidasi,
ingkar janji, merusak hubungan oftrng tua-anak atau saudara dan sebagainya.

3) Kekerasan ekonomi (economic abuse) seperti membuat tergantung secara

ekonomi, melakukan kontrol terhadap penghasilan, pernbelanjaan-

4) Kekerasan Seksual (sexual abuse) seperti memaksa hubungan seks, mendesak

hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya saat

berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur, menggunakan binatang untuk

hubungan seks dan sebagainYa

Kerangka Pemikiran 
o

StgOi ini ingin melihahya bagaimana kinerja organisasi P2TPZA dalam

melalnrkan pemberdayaan terhadap perempwn korban KDRT. Dengan

menggrrnakan Lusthaus et-aL., (2002: 12) masing-masing faktor yang
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rieinirengariihi kirierja $ierfoitiutitce') ofg{iitisasi P2i[??,A aikem illllhtn AtlaBtm
masing-masing faktor tersebut adalah faktor lingkungan ekstei:ral orgaaisasi;
motivasi organisasional, daq kapsitas kelembagaan

Bertidk tolak dari kemngka pemihan yang mengacu teori Lusthaus et-aL.,

Qg2:12) maka proposisi penelitian ini dryat dinmuskan bahwa kinerja PZIIPZA
dalam memberdayakan percmpuan korbm KDRT masih lemah kceoa faktor
kapssitas organisasi atalr kelem@am; tinglrungan eksternal organisasi; dan

Dampk/Ilasil kebijakan:
- Perlin&mgardan
Ke,mandirim percmpuan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis Kerja
Kkierja Qterformance) organisasi PZTYZA provinsi Sumsel dalam

memberdayakan perempuan korban KDRT sangat berkaitan dengan faktor
lingkungan eksternal organisasi; motivasi organisasional, dan; kapasitas
kelembagaan.

Metode Penelitian
Untuk mengungkap lebih empatik dan lebih dalam terhadap kasus tertentu

terkait bagaimirna progrilrn dan proses penguatari kapasius orgiinisasi P2TP2A
Provinsi Sumatera Selakn di Kota Palembang dalam melahrkan pemberdayaan
perempuan korban KDRT,rnaka metode yang digunakan dalarn penelitian ini
adalah metode kualitatif atau qualiiative research dengan pendekatan deskriptif.
Secara sederhana yang dimaksad qualitotive research adalah jenis penelitian yang
menghasilkan Fnemuan-penemuac yang tidak4dapat dicapai (diperoleh) dengan
menggunakan prosedur-prosdur statistik atau dengan caftL-ctra lain dalam
koridor kuantifikasi (pengukuran).

Pendekatan penelitian yang diguoakan adalah pendekatan deskriptif, yang
dalam pengumpulan datmya melalui metode pengamatan langsung di lapangan

AfFUr.C
tr*ltda
rk{
t l^isb
. €rAr.

tl*fdJr
aeq*@

r*s$iryr
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setta iirawancara mendalam (indepth interview) dengan subyek penelitian atau
para nara sumber dan informan serta informan kunci (key informan). Guna
memperoleh tingkat kepercayaan dut? haril penelitian atau tingkat kebermaknaan
suatu penelitian ini" dilahrkan langkah langkah qii keabsahan data antara lain
melalqi uji kredibilitas data (validitas ioternal) dengan modetr triangulasi sumber.

Ilasil Penelitian
Secara kelembagaan, bentuk dan struktur organisasi Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Per6mpuan'-dan-Anak (P2TP2A) lebih memposisikaa
sebagai merupakad zuplemen dan bukao zubstitusi dari lembaga yang sudah ada
Kegiatan lembaga'ini menfokuskan diri pada upaya koordinasi dan supervisi yang
dil*ukm secaa'irfcrmal' terLadap lembaga terkait ymg memgembm tugas dm
fungsi pemberdayaan.

Dariosisi kebijakan relatif tidak ada persoalan serius dalam arti tidak ada
yang mempefioatkan kebenadaran lembirga yang tefkesan ambigu secara ffrukfiiral
atau kurang kuat status dan kewenangannya. tlal ini karena ide-ide besar yang
teituang dalam kelrjakan serta peran dan fungsi yaag dimainkan lembaga iri yang
di*ggup unik dan merupakan terobosan dari model strultur kelembagaan yang
ada di pemerintahan.

Lembaga ini belum menunjukkan kinerja QterJbrmance\ yang optimal
karena lingkungan eksternal organisasi yang kurang kondusif, notivasi
organisasional yang masih rendatr dan kapasitas kelembagaan yang masih jauh
dari kuat untuk mendukung tugas dan fungsi lembega yang sangat luas
cakupannya yaitu sebagai lembaga pelayanan terpadu yang juga memposisikan
sebagai 'hub' atau'gate' yang menyalurkan atau mendistibusikan (channeling
and dis tr ibuting) persoalan pemberdayaan peremprum.

Dari ketiga aspek atau unsur yang mempengaruhi kirrerja organisasi
sebagaimana yang dikemukakan Lusthaus et al. (20A2: l2), maka rursur
Iingkungan eksternal menunjukkan batrwa sejunrlah perubahan lingkungan sosial
politik dan pemerintahan yang semakin demolcratis temyata tidak membuat
P2TPZA menjadi mudah dalarn melaksanakan tugas dan fungsinya. Ada sejumlah
kendala yang berasal dari sumber daya dan juga dana yang diberikan pemerintah
yang jumlahnya terbatas dan kualitasnya relatif rendah. Begitu juga kendala sosial
budaya yang masih cenderung patriakhi serta lingkungan ekonomi masyarakat
menjadi faktor penghambat lainnya dalam upaya periindungan dan pemberrdayaan
perempuiul.

Motivasi organisasional lernbaga ini masih tergolong rendah karena sikap
dan perilaku pengurus harian yang berasal dari unsur pemerintatr daerah masih
mirip dengan sikap dan perilaku birokrasi yang menyandarkan pada sejumlah
ketentuan formal prosedural, sehingga aspek ketersediaan dana dan sumber daya
misalnya oleh mereka dijadikan hambatan utama- Hal ini juga tidak terlepas dari
pola rekrutmen yang kurang ketat dan kurang selektif serta sebagian besar tenaga
pelaksana harian organisasi berasal dari unsur birokrasi"

Kapasitas kelembagaan juga maqih sangat lemah sebagaimana terlihat dari
minimnya saftma dan prasarana yang dimiliki karena status hukum lembaga ini
yang tidak kual dari sisi hirarki dasar hukumnya Hal demikian membawa
implikasi terhadap kecilnya kucuran dana dan juga bantuan sumber daya yang
diberikan pemerintah daerah dan juga pada pelaksanaan tugas dan fimgsi lembaga
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ifli dalam melakukan koordinasi dan zupendsi dengan dinas atau unit organisasi
te*ait yang ada di pemerintahan daerah.

Penutup
, Diantara ketiga aspek atau unsur yailg m€,mp€tlganfii kinerja organisasi,

maka aspek motivasi organisasional adalah aspek yang paling krusial dan besar
peranBnny& Fakta ini mg4rpakan temuan bam peaelitian ini, meskipua sepintas

mengkonfirmasi pendapat Lpthaus et al (2002: l2), namun disebut baru karena

ada faktor yang sanga1 demihan dan sekaligus bisa menjadi enti point bagi
faktor-faktor ldn. Faktor tersebut adalah motivasi organisasional yang memiliki
peranan besar dalam rnemanfaa&an keberadaan dan pengar..h faktor lingkmgan
eksternal dan j uga kapasitas kelembagaan teifiadap kinerja organisasi.

Dalam konteks ini, faktor atau aspek motivasi organisasional bisa mEqiadi

faktor. yang melingkupi dan faktor-faktor lain yang disebutkan

Lustha& sebagai faktor yang relatif setara peranan dan pengaruhnya, tetapi tidak
dengan temuan penelitian ini dimana dalarn kasus organisasi yang memiliki
karakteristik seini publik (qursi governinenr) ini menuo{ukkan besar dan kuahya
peranan motivasi organisasional dalam menentukan kinerja organisasi.

. Temuan lain dari penelitian ini yang juga terkait dengan dominannya
peranatr motivasi organisasional menunjul&an bahwa apa yang disebut motiva-si

organisasional itu tidak hanya muncul dan didorong ilari sisi inainsik atau intemal
pelaksana kebijakan yang telah memiliki dorongan atau motivasi yang h:at, tetapi
juga karena adanya motivasi organisa-sional yang muncul dan terdorong oleh
kondisi ekstrinsik seperti lingkungan statejik organisasi dan juga kapasitas
kelembagaan atau kedua-duannya sekaligus.
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