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Dewasa ini berbagai institusi publik semakin sering mendapat sorotan yang berkaitan
dengan dampak dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam kondisi pengetatan
anggaran, terjadi pengurangan anggaran di sektor pertanian yang menuntut semakin
perlunya pertanggungjawaban institusi yang dibiayai oleh uang rakyat. Karena itu
semakin terlihat tumbuhnya minat untuk memahami dan menggunakan strategi  yang
dapat membuat lembaga publik lebih efektif.

Lembaga penelitian/pengkajian pertanian seyogyanya memberi perhatian yang lebih
tinggi terhadap hal ini mengingat merekalah yang paling potensial mendapat tekanan
dari bias urban terhadap sektor pertanian dan bias persepsi terhadap penelitian. Berbeda
dengan pemulia tanaman dan perekayasa, biasanya yang paling mudah mendapat kritik
adalah mereka yang mencoba untuk mengembangkan pendekatan pengelolaan sumber
daya alam secara lebih baik.

Makalah ini bermaksud untuk memperkenalkan  beberapa prinsip dasar  yang berguna
untuk  mempercepat  laju  dampak penelitian. Kami menamakannya Strategi Berdampak
Tinggi (High Impact Strategy). Pendekatan ini diambil dari suatu analisis  panduan
manajemen populer oleh Stephen Covey:”Tujuh kebiasaan orang yang sangat efektif”
(The 7 habits of highly effective people). Berdasarkan pengalaman di IRRI, CIMMYT, dan
program penelitian pertanian nasional, kami mencoba untuk mengadaptasikan dan
memodifikasi pendekatan Covey tersebut dengan kebutuhan  lembaga penelitian
pertanian.

Kerangka Strategi Dampak Tinggi dapat disederhanakan dalam 5P: Proaktif (Proactivity),
Maksud (Purpose), Prioritas (Priority), Kemitraan (Partnerships), dan Manusia (People).

Proaktif: Kebebasan untuk Memilih

Ada dua kategori orang — reaktif dan proaktif. Apa artinya? Coba pikirkan tentang orang
yang bekerja dengan Anda. Apakah mereka merasa bahwa mereka dikontrol atas apa
yang mereka lakukan, atau apakah mereka merasa tidak berdaya untuk menyusun
rencana kerja mereka sendiri? Mungkin mereka merasa bahwa mereka adalah korban
dari pekerjaan  dan lingkungannya; mereka merasa  bahwa mereka tidak punya suara
dalam menentukan apa yang dapat mereka lakukan; mereka  hanya bereaksi terhadap
apa yang diminta untuk mereka lakukan. Mereka sering mencoba bekerja keras tapi
pada akhirnya mereka merasa bahwa mereka tidak berada dalam kendali; hal ini sering
menyebabkan terjadinya demoralisasi dan staf yang tidak memiliki motivasi.
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Di sisi lain, ada orang yang sukses meskipun situasi dan kondisinya kurang mendukung.
Mereka melihat masalah sebagai peluang, bukannya batu sandungan. Orang-orang ini
dapat disebut sebagai “pelaku” — yaitu orang yang mengatakan bahwa mereka akan
membuat sesuatu yang berbeda, tak peduli bagaimana situasinya. Contoh orang-orang
seperti ini termasuk Norman Borlaug, tokoh gandum dan revolusi hijau, dan Mechai
Viravaidya seorang aktivis yang secara drastis menekan penyebaran HIV/AIDS di
Thailand. Orang-orang seperti ini bekerja untuk membuat sesuatu yang berbeda, tak
peduli bagaimana pun situasi dan kondisi lingkungannya. Pada akhirnya mereka sering
membentuk kondisi  daripada dibentuk oleh kondisi lingkungan tadi.

Aktivitas: Mana yang lebih memberikan dampak yang lebih tinggi, apakah pribadi yang
reaktif atau proaktif? Di mana tepatnya posisi Anda dan staf  Anda?  Apa yang dapat
Anda lakukan untuk mengubah sikap Anda?

Maksud: Mulailah dengan Akhir dalam Pikiran

Apabila Anda atau kolega Anda ditanya “Anda mengerjakan apa?”, apa kira-kira
jawabnya? Apakah Anda dapat menjelaskan dengan  ringkas bagaimana dan mengapa
program Anda akan memberikan dampak — mengapa dan di mana hal itu akan
menghasilkan sesuatu yang berbeda? Dapatkah Anda memvisualisasikan dampak
ataukah Anda hanya sekedar melemparkan ide dan berharap ide itu kemudian
membuahkan hasil? Apakah Anda memulai suatu proyek dengan bayangan akhir dalam
pikiran?

Maksud (purpose)  yang jelas dari proyek yang akan Anda kerjakan, akan meningkatkan
kerja sama tim, memfokuskan upaya, dan meningkatkan dampak. Pernyataan misi
(mission statement) lembaga/proyek dapat mengartikulasikan maksud dari lembaga/
proyek Anda. Maksud harus dapat mencerminkan suatu hasil akhir atau dampak, tidak
sebagai suatu proses atau kegiatan; maksud harus juga menunjukkan antisipasi manfaat
dari kerja tersebut.

Aktivitas: Luangkan waktu  Anda sebentar untuk mengartikulasikan secara singkat apa
yang Anda dan staf Anda harapkan untuk dicapai melalui kerja Anda. Hal ini seyogyanya
merupakan latihan kelompok.

Prioritas: Dahulukan yang Terpenting

Dapatkah Anda memikirkan suatu proyek yang terfokus dengan baik dan proyek lain
yang kurang terfokus? Apa bedanya?

Kebanyakan perbedaan di antara keduanya berkaitan dengan apakah sudah disisihkan
waktu untuk menganalisis situasi. Analisis demikian akan memberikan jaminan bahwa
kita bekerja atas masalah yang nyata dengan kemungkinan pemecahan yang mempunyai
potensi untuk memberi dampak. Apabila masalah diidentifikasi secara jernih dan potensi

dampak terlihat secara jelas, lalu prioritas dapat disusun. Langkah untuk itu hanya
memerlukan logika umum, tapi sering diabaikan. Secara sederhana coba pikirkan:

1. Apa masalah yang dihadapi?
2. Apa penyebab yang sebenarnya dari masalah tersebut?
3. Apakah pemecahannya dapat diidentifikasi (dalam kerangka waktu yang bagaimana)?
4. Bila pemecahannya ditemukan, apa dampak yang diharapkan?



Ketika pertanyaan ini dikemukakan dan dijawab maka prioritas akan dapat disusun.
Perangkat yang berguna dalam membantu penyusunan prioritas dan alokasi sumber
daya adalah matriks kerangka kerja secara logis (logical framework matrix = logframe)
oleh McLean, Schuber et al. (1991). Pendekatan ini yang dikembangkan untuk
meningkatkan perencanaan proyek, telah diadaptasi dan dipakai dalam penelitian
pertanian. Pendekatan ini memerlukan kerja tim di antara peserta begitu mereka
mengembangkan rencana penelitian melalui langkah-langkah berikut:

· Analisis kelompok peminat: analisis program sasaran khalayak (misalnya petani) dan
organisasi  atau individu lainnya yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh rencana
penelitian tersebut;

· Identifikasi masalah pokok dan keluaran penelitian: identifikasi masalah inti  akan
terlihat dalam rencana penelitian dan diterjemahkan dalam suatu tujuan inti,
identifikasi kendala dalam pencapaian tujuan pokok, pengenalan akan faktor lain
terkait (mis. dampak lingkungan, dampak terhadap wanita dan anak-anak), dan
identifikasi potensi keluaran penelitian;

· Pengembangan matriks rencana penelitian: menyusunan suatu runtutan sasaran
jangka panjang (goal), tujuan (objectives), keluaran (outputs), dan kegiatan dari
masing-masing program, sesuai dengan rangkaian indikator kemajuan, verifikasi, dan
asumsi;

· Penyusunan rencana kerja dan alokasi sumber daya: penyusunan rencana kerja dan
hal-hal yang berhubungan dengan alokasi sumber daya (manusia dan dana) untuk
masing-masing kegiatan.

Faktor penting dari metode ini adalah visualisasi ide melalui penggunaan kartu berwarna
dan pinboards. Pendekatan logframe ini digunakan oleh peneliti IRRI dalam menyusun
Rencana Kerja IRRI  1990-94 dan 1994-98.

Aktivitas: Tulislah kegiatan utama Anda. Tulis pula suatu daftar yang memperlihatkan
masalah utama yang dihadapi petani.  Bandingkan kedua daftar itu. Tunjukkan pada
daftar pertama apakah di antara masalah yang telah Anda susun tadi ada yang
ditempatkan sebagai prioritas tinggi, medium, atau rendah.

Kemitraan: Memanfaatkan Keberbedaan

Bayangkan misi organisasi Anda. Pikirkan keluaran program penelitian Anda — varietas
baru, pendekatan yang lebih baik dalam pengelolaan pupuk, suatu alat baru yang dapat
meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Sekarang visualisasikan pengguna akhir, petani
padi, menggunakan varietas baru, mengaplikasikan pupuk secara efisien, dan dengan
alat baru dapat menurunkan biaya tenaga kerja. Bagaimana hasil ini dapat dicapai?
Kemitraan seperti apa yang diperlukan untuk menghasilkan dampak?

Profil kerja sama yang dibangun oleh IRRI telah berubah sejak tahun 1960. Sementara
Yayasan Rockefeller, USAID, dan badan bilateral lainnya tetap merupakan donor penting
dan Sistem Penelitian Pertanian Nasional (NARS =National Agricultural Research
Systems) secara sinambung terus berlanjut sebagai mitra utama IRRI dalam kegiatan
penelitian dan pelatihan, peluang baru untuk meningkatkan nilai tambah kemitraan telah
pula muncul: lembaga penelitian internasional lainnya, lembaga penelitian yang lebih
maju, perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta.



Tumbuhnya kemitraan dalam penelitian padi ini secara kompleks dan multiparti
mempunyai implikasi  terhadap struktur dan sistem organisasi lembaga yang berkaitan,
misalnya:

· Dibentuknya satu atau beberapa unit yang bertanggung jawab sebagai penghubung
dengan pihak luar.

· Kebijaksanaan personel (misalnya, prosedur rekruitmen, sistem evaluasi dan
penghargaan) yang mendukung suatu institusi yang berorientasi eksternal.

· Pengaturan kuasa (misalnya, komposisi Dewan Pembina) yang mencerminkan
pentingnya mitra utama.

· Sistem komunikasi modern yang dapat menyediakan fasilitas untuk berdialog dengan
mitra kerja secara teratur dan dengan biaya murah.

Penelitian seyogyanya dipandang sebagai suatu kontinuum — dari peneliti ke petani.
Sering kali petani ditempatkan pada bagian akhir. Seyogyanya mereka ditempatkan di
awal, di tengah dan di akhir. Kontinuum ini berlangsung dalam keragaman yang cukup
menarik antar negara. Di Amerika Latin, misalnya, sektor publik telah berubah menjadi
pendekatan yang lebih bersifat  industri swasta. Di Vietnam, lembaga penelitian telah
lama menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan teknologi
berorientasi dampak.

Aktivitas: Buat suatu daftar mitra penelitian dan pengembangan Anda saat ini. Dalam
menyusun strategi  dan prioritas lembaga Anda secara menyeluruh. Dalam
mengimplementasikan kerja lembaga Anda. Dalam menyampaikan keluaran lembaga
Anda terhadap pengguna akhir? Gambar suatu diagram alir yang menunjukkan
bagaimana masing-masing mitra berkerja sama. Identifikasi kaitan yang potensial lemah.

Manusia: Senjata bagi Perubahan

Apakah aset lembaga Anda yang paling berharga? Bangunan? kendaraan? Tanah? Dana?
Reputasi? Sebagian besar dari Anda secara insting akan menjawab SDM. Tapi aset dapat
produktif atau dapat pula kurang dimanfaatkan atau bahkan dapat turun nilainya.
Lembaga yang efektif memelihara dan menghargai SDMnya. Mereka sadar bahwa
memberi perhatian terhadap SDM yang berkemampuan dan termotivasi sangat berperan
penting terhadap upaya menghasilkan dampak.

Aktivitas: Pertimbangkan, melalui kebijaksanaan dan tindakan apa yang akhir-akhir ini
dilakukan oleh lembaga Anda yang mencerminkan bahwa SDM adalah ast lembaga yang
paling berharga?

Kesimpulan

Pencapaian dampak tinggi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya
menarik dan memantau dukungan bagi penelitian pertanian. Karena itu dampak tidak
dapat lagi hanya sekedar diasumsikan. Dalam lingkungan politik dan ekonomi dewasa ini,
peneliti harus berupaya  mencari cara baru  yang menjamin bahwa hasil penelitian akan
sampai kepada pengguna akhir. Kami mendorong terjadinya suatu komitmen institusi dan



personal terhadap sikap proaktif, tujuan, prioritas, kemitraan, dan manusia  yang
akan membuahkan hasil yang dituntut oleh pendukung dana. Prinsip-prinsip ini
harus dicermati melalui penyingkapan, pengalaman, dan refleksi. Kami
menyarankan penggunaan istilah Impact Audit yang secara sederhana dapat
dibingkai melalui pertanyaan berikut ini:
1 Carilah manusia proaktif dan identifikasi lembaga yang proaktif. Apa kondisi

yang menyebabkan mereka proaktif?
2 Identifikasi tujuan penelitian dan/atau proses penyampaian yang sedang

dijabarkan. Apakah hasil akhir yang diharapkan secara jelas diartikulasikan?
3 Pertimbangkan bagaimana prioritas disusun dan bagaimana kemungkinannya

bila berbeda? Dapatkah Anda mengidentifikasi areal dampak strategis dalam
masing-masing kasus?

4 Identifikasi keterlibatan mitra kerja. Kemitraan yang mana yang dapat
menunjukkan efektivitas tinggi dalam hal dampak dan mengapa hal itu terjadi?

5 Pelajaran apa yang dapat Anda petik dalam bidang pengelolaan personel yang
mungkin berguna dalam meningkatkan dampak kerja Anda dan juga lembaga
Anda?

Rujukan
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Proaktivitas: Kebebasan Memilih
______________________________________________________________________
Bahasa Reaktif Bahasa Proaktif
______________________________________________________________________

Saya lihat ada masalah Saya lihat ada peluang
Tak ada yang bisa saya lakukan Coba lihat alternatif kita yang lain

Itulah cara saya Saya bisa memilih pendekatan lain
Dia membuat saya uring-uringan Saya bisa mengendalikan perasaan

saya

Mereka tak akan membiarkan hal Saya dapat mencoba penyajian yang
ini  efektif
Saya harus melakukan hal itu Saya akan memilih tanggapan yang

sesuai

Saya tak bisa Saya pilih
Saya harus Saya lebih senang
Kalau saja Saya akan
_________________________________________________________________________
Manusia dan institusi yang proaktif sangat menentukan dalam
menghasilkan dampak tinggi.
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Delapan Kunci bagi Keberhasilan Hubungan Kemitraan

1 Keunggulan Individu (Individual Exellence)— Mitra kuat dan mempunyai
sesuatu yang berharga yang dapat disumbangkan terhadap kemitraan. Motivasi
mereka untuk terlibat dalam kerja sama bersifat positif (untuk mengejar peluang ke
depan) bukan negatif  (menutupi kelemahan atau melepaskan diri dari situasi sulit).

2 Kepentingan (Importance)— Hubungan kerja sama  sesuai dengan tujuan
strategis utama dari mitra sehingga mereka berkeinginan kuat  agar kemitraan itu
terlaksana dengan baik. Mitra mempunyai sasaran jangka panjang di mana hubungan
kemitraan  yang dijalin akan memainkan peran penting.

3 Salingketergantungan (Interdependence) — Masing-masing mitra saling
membutuhkan. Mereka mempunyai aset dan kemampuan yang komplementer. Tak
ada pihak yang dapat menyelesaikan aspek yang disepakati secara sendiri-sendiri
kecuali dikerjakan bersama. Masing-masing mitra menjadi guru dan sekaligus murid.

4 Investasi (Investment) — Masing-masing mitra memberikan investasikan untuk
menunjukkan saham masing-masing dalam hubungan kemitraan. Mereka
memperlihatkan petunjuk nyata komitmen jangka panjang dengan menyumbangkan
dana dan sumber daya lain terhadap hubungan kemitraan itu.

5 Informasi (Information) — Keterbukaan komunikasi. Masing-masing mitra saling
memberi informasi yang diperlukan agar hubungan kerja sama berjalan lancar,
termasuk informasi yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran jangka panjang, data
teknis, dan pengetahuan tentang konflik, hal-hal bermasalah, atau situasi yang
berubah.

6 Keterpaduan (Integrasi) —Mitra mengembangkan keterkaitan dan saling
membagi cara menjalankannya sehingga mereka dapat bekerja bersama secara
lancar. Mereka membangun hubungan yang luas di antara banyak orang di banyak
level organisasi.

7 Kelembagaan (Institusionalisasi) — Hubungan kemitraan mendapat status
formal dengan tanggung jawab dan proses pengambilan keputusan yang jelas.
Hubungan kemitraan  ini menyebar sampai di luar orang yang membentuknya, dan
tak dapat dibubarkan begitu saja secara tiba-tiba.

8 Integritas (Integrity) — Masing-masing mitra bersikap saling menghormati secara
tulus sehingga terbina suasana saling mempercayai.

_______________________________________________________________________
Disadur dari R.M. Kanter (1994) “Collaborative Advantage: The Art of Alliances” Harvard
Business Review, Vol. 72 (4).



Manusia: Senjata ampuh bagi Perubahan

Kebijaksanaan yang berorientasi kepada Manusia dan aksi
akan Menghasilkan Dampak Tinggi

Proaktivitas — Berikan penghargaan, bukan sanksi, kepada orang yang
proaktif

Maksud (Purpose) — Pusatkan maksud Anda pada manusia

Prioritas — Libatkan pengguna dan mitra kerja dalam menyusun prioritas

Kemitraan — Dorong hubungan personal lintas unit kerja dan lintas
institusi
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