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RINGKASAN 

 

Penelitian ini memiliki tujuan jangka panjang yakni bagaimana penerapan 

model pembelajaran (learning organization) yang baik untuk diterapkan di 

instansi Pemerintahan. Adapun tujuan atau target khusus untuk penelitian ini ialah 

untuk mendapatkan data yang komprehensif terkait bagaimana efektifitas 

Pemerintah Daerah khususnya di Sekeretariat Daerah Kabupaten Gorontalo 

dengan menggunakan perspektif learning organization. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah metode kualitatif-kuantitatif (Mix Method). Tahapan 

pelaksanaan kegiatan meliputi kegiatan survey di lokasi penelitian, pengambilan 

data, pengolahan data, menyusun laporan kemajuan, dan finalisasi laporan higga 

menyusun artikel hasil penelitian dan publikasi pada salah satu jurna Nasional. 

Waktu penelitian mulai dari Awal Tahun pelaksanaan hingga diakhir Tahun 

pelaksanaan. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

jelas mengenai efektivitas Pemerintah Daerah Gorontalo dalam perspektif 

learning organization.  
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PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih 

memberikan rahmat hidayah dan inayahnya hingga saat ini sehingga penulis dapat 

menyusun laporan kemajuan untuk skim Penelitian Dosen Pemula (PDP) dengan 

judul Efektifitas Pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam Perspektif Learning 

Organizations di Kantor Sekretariat Derah Kabupaten Gorontalo. Tentunya 

Laporan Kemajuan ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kepada pemberi 

hibah yakni DRPM Kementristekdikti mengenai progres dari kegiatan Penelitian 

yang telah dilakukan selama 7 Bulan terakhir. Di dalam laporan ini tersaji 

mengenai hasil dari data penelitian yang telah dilaksanakan di Kantor Sekretariat 

Daerah Kabupaten Gorontalo melalui teknik pengumpulan data Observasi, 

Wawancara dan pembagian kuisioner kepada informan dan responden. Walaupun 

begitu tentu saja laporan ini masih memerlukan penyempurnaan hingga nanti 

menjadi laporan akhir penelitian yang baik. Ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam proses 

kegiatan pengambilan data sebagai rangkaian dari kegiatan penelitian ini, semoga 

Laporan kemajuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik 

dalam proses tahapan penelitian selanjutnya. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jurnal penelitian mengenai learning organization yang ditulis oleh 

Muhammad Farrukh dengan judul Learning Organization And Competitive 

Advantage-An Integrated Approach menjelaskan bahwa suatu organisasi akan 

baik jika memiliki individu-individu yang kompetitif yang menggerakkan 

organisasi tersebut. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi kunci utama 

bagaimana keberhasilan dalam sebuah organisasi pembelajaran yakni inovasi, 

kepemimpinan, pengembangan diri, Pemberdayaan, dan berbagi informasi 

kolektif.  

Suatu organisasi yang memiliki komitmen untuk membangun visi yang kuat 

harus mampu terus berkembang seiring tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu 

diperlukan upaya terencana melalui konsep pengembangan kapasitas organisasi 

yang tidak akan terlepas dari tindakan yang dilakukan organisasi dalam 

mengembangkan diri dalam lingkup organisasi dan secara spesifik penekanan 

pada individu yang ada dalam organisasi tersebut.  

Pengembangan organisasi yang dilakukan dapat melalui intervensi pada 

level sistem, institusi, dan individu merupakan upaya yang multidimensi. Oleh 

karena itu, perencanaannya harus ditetapkan dalam tahapan waktu yang rasional: 

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya, pada setiap 

tahapan harus ditetapkan prioritas-prioritasnya (Ginting & Daeli, 2012). Di dalam 

organisasi, perilaku anggota dapat dimaknai oleh masing-masing anggota satu 

dengan lainnya sehingga terdapat interaksi yang dapat membangun organisasi 

dengan baik. Namun demikian, interaksi yang dilakukan tidak hanya membentuk 

organisasi tapi juga memberikan konstribusi bagi individu yang menjadi anggota 

organisasi tersebut. (Shintaviana et al,2014). 

Pengembangan kapasitas organisasi dapat diturunkan secara spesifik melalui 

sebuah langkah yang sistematis melalui konsep Organisasi pembelajar (learning 

organization), yang menawarkan sejumlah solusi pemecahan masalah yang 

sistematis bagi organisasi sebagai aktivitas awal yang mengoptimalkan pada cara 
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yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sebuah organisasi atau dengan kata 

sebagai sebuah cara untuk mengembangkan kapasitas organisasi. 

Penelitian ini melihat Organisasi Pemerintahan daerah yakni Sekretariat 

Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai obyek penelitian yang menarik karena jika 

dilihat bahwa Sekretariat daerah adalah organisasi yang ada dalam Pemerintahan 

daerah yang memegang peranan vital dalam aktifitas pelayanan pemda sehari-

hari. Sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang sekertaris daerah mempunyai 

fungsi pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan   pemerintah   kabupaten   

misalnya: pengkoordinasian perangkat daerah, penyelenggaraan administrasi 

kepegawaian, hukum, organisasi  dan  tata  laksana,  keuangan,  dan  pelaksanaan  

tugas-tugas  lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.   

Pada kenyatannya tugas-tugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo 

belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hasil pengamatan dan diskusi 

lepas dengan para pegawai yang ada di Sekretariat daerah Kabupaten Gorontalo 

menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dalam harmonisasi dalam 

menyelesaikan tugas antar unit atau bagian yang ada. Disampaikan bahwa 

terkadang masih banyak pegawai yang belum terlalu paham akan tugas pokok 

fungsinya, disamping itu para pegawai yang ada di setiap unit masih bekerja 

seadanya tanpa ada improvisasi-improvisasi yang dapat dilakukan dalam rangka 

peningkatan efektifitas kerja. Hal lain ialah beberapa pegawai belum terlalu 

mengetahui semangat dalam pencapaian visi dan misi organisasi, hal ini terlihat 

ketika menanyakan mengenai detil dari visi misi apa sebenarnya yang ada pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.  

Dari beberapa poin-poin yang menjadi identifkasi masalah tersebut yang 

akan  peneliti tinjau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan 

kapasitas organisasi yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo 

sehingga komponen-komponen seperti Keahlian Pribadi (Personal Mastery), 

Model Mental (Mental Model), Visi Bersama (Shared Vision), Pembelajaran Tim 

(Team Learning), Pemikiran Sistem (System Thinking) dan dialog (dialogue) yang 

dapat menggambarkan secara keseluruhan mengenai penerapan organisasi 

pembelajar atau Learning Organization pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Gorontalo. 
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Hasil dari kajian tersebut akan menjadi referensi tersendiri mengenai 

organisasi pembelajaran  (learning organization) yang ada di dalam lingkup 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo, olehnya penulis tertarik untuk 

mengangkat sebuat judul penelitian yaitu : “Efektifitas Pengorganisasian 

Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Learning Organization Di Kantor 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo”.  

Penelitian tentang organisasi pembelajaran atau learning organization telah 

ada dilakukan sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Muhammad Farruk (2015) 

mengenai Learning Organization And Competitive Advantage-An Integrated 

Approach, atau penelitian yang dilakukan oleh Sabina Djonlagic (2013) dengan 

judul Developing Learning Organizations for Achievement Of Competititive 

Advantegs in Enterprises In Bosnia and Hercegovina. Kedua penlitian ini melihat 

organisasi pembelajar dalam rangka peningkatan kapasitas individu, selain itu 

kedua penelitian tersebut dilakukan di orgnisasi swasta. Berbeda dengan  

penelitian yang akan dilakukan bahwa learning organization bukan hanya dalam 

rangka peningkatan kapasitas individu namun lebih luas karena melibatkan 

keseluruhan dari organisasi yang ada seperti sistem dan lainnya, dan learning 

organization dalam penelitian ini mengambil lokus instansi Pemerintahan.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilaksanakan ini ialah 

untuk mendapatkan data yang komprehensif terkait bagaimana efektifitas 

Pemerintah Daerah khususnya di Sekeretariat Daerah Kabupaten Gorontalo 

dengan menggunakan perspektif learning organization yang pada akhirnya dapat 

menjadi sebuah rujukan yang bersifat sustainable bagi penelitian yang 

merepresentasikan kemajuan atau perkembangan organisasi Pemerintahan yang 

ada di Kabupaten Gorontalo. 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang dilaksanakan 

ini adalah : Bsagaimana efektifitas pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam 

perspektif learning organization di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Gorontalo? 
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1.3 Luaran (Output) 

Luaran dari kegiatan penelitian ini adalah :  

1. Laporan Penelitian mengenai diketahuinya informasi tentang efektifitas 

pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam perspektif learning 

organization di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo  

2. Publikasi ilmiah di Jurnal Internasional di International Journal of 

Humanities and Social Sciences dan Terdaftar di HAKi jenis Hak Cipta.   

Tabel 1. Realisasi Target Penelitian 

No 
Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib Tambahan TS TS+1 TS+2 

1 Artikel ilmiah 

dimuat di jurnal 

Internasional tidak 

bereputasi 

  Published   

Nasional terakreditasi      

Nasional tidak terakreditasi      

2 Artikel Ilmiah 

di Muat di 

Prosiding 

Internasional terindeks      

Nasional      

3 Invited speaker 

dalam temu 

ilmiah  

Internasional       

Nasional       

Lokal      

4 Visiting 

Lecturer  

Internasional       

5 Hak Kekayaan 

Intelektual 

(HKI) 

Paten       

Paten sederhana       

Hak Cipta    Terdaftar   

Merek dagang       

Rahasia dagang       

Desain Produk Industri       

Indikasi Geografis       

Perlindungan Varietas 

Tanaman  

     

Perlindungan Topografi 

Sirkuit Terpadu  

     

6 Teknologi Tepat Guna       

7 Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa 

Sosial  

     

8 Buku Ajar       

9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)   Skala 3   
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Learning Organization  

 Learning Organization (LO) menggambarkan bahwa learning 

(pembelajaran) adalah prasyarat atas keberhasilan terjadinya sebuah perubahan 

dan kinerja organisasi (Rose et al, 2009). Organisasi juga belajar dari organisasi 

lainnya. Ketika sebuah perusahaan mengakuisisi atau merger dengan perusahaan 

lain, perusahaan tersebut dapat  menyerap cara-cara dan prosedur perusahaan 

tersebut atau menggabungkannya dengan cara dan prosedurnya sendiri, sehingga 

terbentuk pengetahuan baru baik  proses maupun personalianya.  (Absah, 2008). 

Organisasi pembelajar akan membantu pengembangan kapasitas organisasi yang 

secara tidak langsung akan memberikan pengaruh pada efektivitas organisasi. 

Efektifitas organisasi ini sebagai kondisi yang sangat penting untuk sebuah 

keberhasilan organisasi menekankan tujuan yang tercapai dengan kestabilan, 

keseimbangan dan kelangsungan hidup dari fungsi organisasi itu berdiri. Robbins 

dalam (Gammahendra et al,2014). 

Selanjutnya Menurut Sange et al, (2009), faktor utama dalam membangun 

organisasi pembelajaran (building Learning Organization) dilakukan melalui  

lima  disiplin yaitu  berpikir sistemis (system thingking), penguasaan pribadi 

(personal mastery), model-model mental (mental Models), membangun visi 

bersama (Building shared vision), dan tim pembelajaran (Learning team) yang 

diuraikan sebagai berikut : (1) Berpikir sistemis (system thinking) ; merupakan 

suatu cara berfikir tentang suatu bahasa untuk menguraikan dan memahami 

kekuatan-kekuatan dan hubungan antar pribadi yang membentuk perilaku sistem. 

Disiplin ini membantu melihat bagaimana mengubah sistem secara lebih efektif 

dan bertindak lebih selaras dengan proses-proses yang lebih besar dari alam dan 

dunia ekonomi. Berpikir sistemik adalah landasan konseptual (The Fifth 

Discipline) dari pendekatannya.  

Pada intinya Organisasi Pembelajar (learning organization), organisasi yang 

memberikan kesempatan dan mendorong setiap individu yang ada dalam 

organisasi tersebut untuk terus belajar dan memperluas kapasitas dirinya. 
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Sehingga dapat dikatakan organisasi pembelajar merupakan organisasi yang siap 

menghadapi perubahan dengan mengelola perubahan itu sendiri (managing 

change). Oleh karena itu Organisasi Pembelajar (learning organization) yang 

ditekan pada penelitian ini merujuk pada seluruh aspek atau komponen yang 

terkait dengan organisasi pembejar yaitu Keahlian Pribadi (Personal Mastery), 

Model Mental (Mental Model), Visi Bersama (Shared Vision), Pembelajaran Tim 

(Team Learning), Pemikiran Sistem (System Thinking) dan dialog (dialogue). 

Secara garis besar  penelitian  ini menyiratkan teori yang akan digunakan 

yaitu komponen organisasi pembelajar Sange et al (2009), dengan tambahan 

komponen dialog Marquardt (2010) yang merupakan komponen pembeda dari 

penelitian yang dilakukan sebelumnya sehingga secara keseluruhan penelitian ini 

menjelaskan 6 komponen dalam mengukur penerapan organisasi pembelajar  

yakni : 

A. Berpikir sistem (system thinking)  

Merupakan suatu cara berfikir tentang suatu bahasa untuk menguraikan 

dan memahami kekuatan-kekuatan dan hubungan antar pribadi yang membentuk 

perilaku sistem. Indikator yang digunakan untuk mengukur komponen ini adalah : 

1) Sinergi antara bagian atau divisi dalam unit organisasi. 

2) Penanaman nilai dan sistem yang kolektif 

3) Kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang kemajuan pekerjaan 

yang dilakukan.  

B. Penguasaan Pribadi (Personal Mastery) 

Merupakan displin belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi dalam 

menciptakan hasil yang paling diinginkan dan menciptakan suatu lingkungan 

organisaional yang mendorong semua anggotanya untuk mengembangkan diri 

mereka kearah sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang dipilih oganisasi 

pembelajar terjadi melalui individu yang belajar. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur komponen ini adalah : 

1) Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan  

2) Dapat mengembangkan diri dengan baik dan sungguh 

3) Dapat beradaptasi dengan berbagai pekerjaan  
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C. Model mental (mental Models) 

Merupakan konsep disiplin belajar yang terus menerus melakukan 

perenungan, mengklarifikasi dan memperbaiki gambarangambaran internal  kita 

tentang dunia dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan dan keputusan. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur komponen ini adalah : 

1) Kebiasaan tiap dalam mengembangkan organisasi 

2) Perilaku yang mendukung terciptanya kondisi kerja yang nyaman 

3) Citra individu mempengaruhi citra organisasi 

D. Membangun visi bersama (Building shared vision)  

Merupakan membangun suatu rasa mempunyai komitmen dalam suatu 

kelompok  membuat gambaran gambaran bersama tentang masa depan yang coba 

kita ciptakan dan prinsip  serta praktik-praktek  penuntun yang kita harapkan 

berfungsi sebagai sarana untuk bisa mencapai masa depan. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur komponen ini adalah : 

1) Pemahaman visi, misi dan tujuan organisasi 

2) Kesadaran bersama terhadap visi misi organisasi 

3) Kesadaran individu dalam bekerja untuk kemajuan organisasi 

E. Tim pembelajaran (Learning team)  

Merupakan disiplin untuk mengubah keahlian percakapan dan keahlian 

berpikir kolektif sehingga kelompok-kelompok manusia dapat diandalkan dan 

bisa mengembangkan kecerdasan dan kemampuan yang lebih besar dari pada 

jumlah bakat para anggotanya secara  individual. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur komponen ini adalah : 

1) Terbiasa bekerja dalam tim dan kelompok 

2) Pembentukan tim mengakrabkan individu dan membuat koordinasi 

pekerjaan menjadi lebih baik. 

3) Tim yang solid dapat menyelesaikan pekerjaan lebih baik dan mudah. 

F. Dialog (dialogue). 

Merupakan bagian yang penting dari Public Learning. Hanya dengan 

dialog, individu dapat menggali dengan interaktif berbagai isu yang ada dalam 

organisasi. Hal ini untuk mengarahkan model-model baru, keterbukaan baru, dan 

tujuan baru untuk mendapatkan tindakan yang lebih efektif dan pemahaman dan 
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keyakinan yang mendalam. Indikator yang digunakan untuk mengukur komponen 

ini adalah : 

1) Hal baru yang dibahas untuk membuat pekerjaan dapat cepat diselesaikan 

2) Keterbukaan untuk menyelesaikan masalah lebih cepat 

3) Mencari tujuan yang disepakati bersama demi pencapaian tujuan 

organisasi. 

2.2   Kajian Penelitian Relevan 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa penelitian 

tentang organisasi pembelajaran atau learning organization telah ada sebelumnya 

namun dalam penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dari penelitian tersebut. 

Penelitian tentang organisasi pembelajaran atau learning organization yang telah 

ada dilakukan oleh Muhammad Farruk (2015) mengenai Learning Organization 

And Competitive Advantage-An Integrated Approach, atau penelitian yang 

dilakukan oleh Sabina Djonlagic (2013) dengan judul Developing Learning 

Organizations for Achievement Of Competititive Advantegs in Enterprises In 

Bosnia and Hercegovina. Kedua penlitian ini melihat organisasi pembelajar dalam 

rangka peningkatan kapasitas individu, selain itu kedua penelitian tersebut 

dilakukan di orgnisasi swasta. Berbeda dengan  penelitian yang akan dilakukan 

bahwa learning organization bukan hanya dalam rangka peningkatan kapasitas 

individu namun lebih luas karena melibatkan keseluruhan dari organisasi yang ada 

seperti sistem dan lainnya, dan learning organization dalam penelitian ini 

mengambil lokus instansi Pemerintahan. 

 

2.3 Road Map Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang telah dirancang untuk melihat 

bagaimana penerapan learning organization di dalam organisasi Pemerintahan 

khususnya Pemerintah Daerah. Seperti yang telah dijelaskan bahwa target jangka 

panjang dari penelitian mengenai learning organization (LO), ialah bagaimana 

menerapkan model yang pas/baik untuk diterapkan di Instansi Pemerintahan. 

Sebelumnya perlu penulis sampaikan bahwa penelitian ini relevan dengan 

Rencana Induk Penelitian yang ada di Institusi penulis sehingga penelitian ini mix 

dengan RIP yang telah ada. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi permasalahn 
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yang penulis telah dapatkan pada studi pendahuluan sebelumnya (studi pilot) 

dimana didapatkan fakta bahwa hal-hal yang terkait dengan konsep LO masih 

belum diterapkan dengan baik di Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. 

olehnya setelah melakukan studi pendahuluan hal yang selanjutnya dilakukan 

ialah melakukan kajian lebih mendalam dengan menggunakan teori atau konsep 

dari LO untuk mengukur efektifitas dari penerapan LO tersebut. Setelah 

mendapatkan hasil dari penelitian nantinya target selanjutnya ialah melakukan 

pengembangan terkait hasil penelitian mengenai LO yang ada untuk menemukan 

dan menganalisis lebih lanjut hal-hal baru dari penerapan LO sehingga pada akhir 

dari penelitian mengenai LO didapatkan model dalam menerapka LO di Instansi 

Pemerintahan. Untuk lebih jelasnya Road Map penelitian digambarkan melalui 

fishbone diagram berikut ini :  
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BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas 

pengorganisasian Pemerintah Daerah khususnya di Sekeretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo dengan menggunakan perspektif learning organization. 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bagaimana 

pelaksanaan learning organization di Sekretariat Darah Kabupaten Gorontalo, 

dilihat dari aspek berfikir sistem (system thingking), Penguasaan Pribadi 

(Personal Mastery), Model Mental (Mentals Model), Membangun Visi Bersama 

(Building Shared Vision), Tim Pembelajaran (Learning Team) dan Dialog 

(Dialogue). 
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BAB IV. METODE PENELITIAN 
 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan maksimal selama setahun mulai bulan Januari 2018 

- Desember 2018 yang meliputi tahap pengusulan, persiapan,proses penelitian, 

pengolahan data, penyusunan laporan, hingga publikasi hasil penelitian. 

Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Gorontalo. 

 

3.2.   Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif (Mix Method),  penelitian deskriptif   didasarkan pada 

pertimbangan bahwa data diperoleh dengan lebih lengkap, mendalam dan 

terpercaya serta dapat ditemukan kejadian dalam konteks sosial. Data yang 

bersifat keyakinan, kebiasaan, sikap mental, dan budaya yang di anut oleh seorang 

dapat dikemukakan dengan jelas Secara kualitatif bertujuan untuk mengetahui 

atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan 

penulis untuk mendapatkan data yang  objektif dalam rangka mengetahui, 

memahami penerapan learning organization di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Gorontalo dan secara kuantitatif digunakan untuk menganalis keenam komponen 

yang terkait dengan learning organization.  

3.3.   Informan Penelitian 

 Subjek data yang akan diambil dalam penelitian yang akan dilakukan ini 

akan diambil dari informan maupun key informan. Penentuan informan akan 

dilakukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2004:91), 

Teknik purposive sampling yaitu metode atau teknik pengambilan sampel yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian dan dianggap mewakili dan mengetahui 

permasalahan. Dengan kata lain bahwa informan yang dipilih dianggap 

mengetahui dan memahami permasalahan. 

 Adapun informan yang dipilih adalah sebagai berikut : 

- Sekretaris Daerah Kab. Gorontalo 

- Asisten 1 Bidang Pmerintahan dan Kesejahtraan Rakyat 
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- Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah 

- Asisten 3 Bidang Administrasi Umum 

- Para Kepala Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Gorontalo  

- Para Pegawai di Lingkup Sekretariat Daerah Gorontalo sebanyak 25                  

Orang 

 

3.4       Jenis Dan Sumber Data 

 Jenis data berdasarkan sumbernya yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan dua jenis sumber  data yaitu; data primer yang diperoleh 

melalui observasi, kuesioner, wawancara, serta data sekunder yang diperoleh 

melalui penelusuran dokumen-dokumen dan kajian pustaka terkait penelitian yang 

dilaksanakan. 

 

3.5    Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan 

kuantitaif. Data kualitatif diperoleh dimulai dengan menelaah dan mengkaji 

seluruh data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang terkait, dan diuraikan 

dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis untuk ditarik kesimpulannya. Teknik 

analisis selama proses pengumpulan data dilakukan dengan cara induksi yang 

artinya analisis didasarkan pada keadaan yang nyata dilapangan, dan bukan 

berdasarkan hanya pemikiran, pemahaman apalagi kepentingan objek peneliti. 

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2007), mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas 

dalam analisis data nantinya ialah Reduksi data (Data Reduction), Menampilkan 

Data (data Display) dan Verifikasi data (Data Verification). 

Adapun untuk data kuantitaifnya Analisis data dengan menggunakan 

SPSS 20 dalam analisis data, untuk memperoleh gambaran tentang kondisi setiap 

variabel secara tunggal yang dilakukan dengan crosstabulasi dengan analisis 
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deskriptif dengan menentukan skor rata-rata. adapun rumus yang digunakan ialah 

: 

Nilai rata – rata (X) = ∑f. i 

             n 

Keterangan : i = nilai skor, yaitu 1- 4 

  f = jumlah frekwensi yang didapatkan tiap responden 

  n= jumlah responden 

 

 Nilai skor rata-rata (rerata) tersebut kemudian dikelompokkan dalam 

tiga kategori, yaitu sebagai berikut : 

1. Digolongkan tinggi ; 

 Rata-rata skor  : > 3 

2. Digolongkan sedang ;  

 Rata-rata skor  : 2 - 3  

3. Digolongkan rendah ; 

 Rata-rata skor : : < 2 
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BAB V. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian  

Kabupaten Gorontalo ber ibukota di Limboto memiliki luas wilayah 

5.746,38 Km2. Kabupaten Gorontalo berada antara 0°24' - 10°12' Lintang Utara 

dan antara 121°59' - 123°32' Bujur Timur. Sedangkan secara geografis, 

Kabupaten Gorontalo berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kota 

Gorontalo pada sisi timur, Kabupaten Boalemo pada sisi barat, Kabupaten 

Gorontalo Utara pada sisi utara, serta Teluk Tomini dan Kabupaten Boalemo pada 

sisi selatan. 

Secara administratif, terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 200 Desa. Daerah 

ini berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi di sebalah utara, Teluk Tomini di 

sebelah selatan, Kabupaten Boalemo dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah 

barat, provinsi Sulawesi Selatan di sebelah timur. Gorontalo mempunyai potensi 

yang besar yang dapat dikembangkan, pertanian masih menjadi andalan daerah 

ini, hasil utama pertanian didaerah ini berupa padi, jagung, tanaman holtikultura, 

dan palawija. Produksi padi mampu menutupi seluruh kebutuhan konsumsi 

penduduk Gorontalo. Jagung menadi andalan daerah ini yang selalu meramaikan 

perdagangan antar pulau daerah bahkan ekspor.  

1. Keadaaan Penduduk 

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo 

tahun 2016  mencapai 372.856 jiwa, naik 0,65 persen daripada tahun sebelumnya. 

Adapun kepadatan penduduknya sebesar 185 jiwa/km². Artinya, setiap 1km² 

ditempati oleh sekitar 185 orang. Secara umum, jumlah penduduk wanita lebih 

besar daripada penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan oleh angka sex ratio yang 

nilainya lebih kecil dari 100, yakni sebesar 99,96. Gambar piramida penduduk 

Kabupaten Gorontalo terlihat melebar pada bagian bawah. Hal ini berarti 

penduduk Kabupaten Gorontalo didominasi oleh penduduk muda. Akan tetapi, 

terdapat keunikan yaitu penduduk usia lebih dari 64 tahun yang juga cukup besar.  

Dilihat dari komposisi penduduk menurut usia, Kabupaten Gorontalo 

memiliki rasio ketergantungan sebesar 50,27 persen. Artinya, setiap 100 orang 
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yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 50-51 orang yang belum 

produktif dan yang dianggap tidak produktif lagi. 

2. Keadaan Sumber Daya Alam 

Pengembang jagung menjadi sangat menarik mengingat keterkaitan antara 

pertanian, industi, dan peternakan yanng sifatnya saling mendukung, produksi 

jagung akan terserap oleh industri pakan ternak yanng saat ini masih memiliki 

peluang investasi sangat besar. Keberadaan industri pakan ternak dengan bahan 

baku jagung akan sangat menguntungkan pengembnagna peternakan terutama 

dengan program penggemukan ternak unggas seperti ayam, permintaa pasar dari 

kalangan petani ternak cukup tinggi, belakangan kebutuhan makanan ternak masih 

disuplai dari luar daerah. Untuk kegiatan perkebunan, hasil komoditi utama 

Gorontalo ini meliputi kelapa dalam, kelapa hibrida, cengkeh, kopi robusta, tebu, 

dan jambu mete.  

Pertanian menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi yang masih sulit 

tergantikan oleh usaha lainnya, keunggulan sektor pertanian ini membuat kegiatan 

industri pengolahan bergairah, sebab hampir semmua bahan baku industri 

bersumber dari hasil pertanian. Dengan mengembangkan industri pengolahan 

yang berbhan baku kelapa sebagai komoditi unggulan, kelapa belum dapat 

bermain ditataran pasar regional apalagi ekspor. Hanya batang kelapa dan kopra 

saja yang mampu dipasarkan, tidak kurang dari enam industi dengan bahan baku 

tanaman kelapa masih dapat dikembangkan seperti industri minyak kelapa, 

industri arang tempurung kelapa, sabut kelapa, tepung kelapa, dan karbon aktif.  

Peran industri pengolahan sebagai wahana untuk memberikan nilai tambah 

menjadi nyata dan penting bagi Kabupaten Gorontalo, dengan kata lain tidakalah 

menjadi berlebihan kalau Gorontalo berhasil mengembangkan perekonomian 

rakyat yang berbasisi agroindustri. Perdagangan tidak terpisah dalam mata rantai 

pertanian dan industri pengolahan. Kelancaran akses transportasi dan komunikasi 

ke luar daerah secara tidak langsung juga memberikan pengaruh positif terhadap 

perkembangan potensi daerah ini , infrastruktur yang memadai mempermudah 

arus barang dan jasa sehingga mempercepat perwujudan Gorontalo sebagai 

kawasan industri. Daerah ini juga telah memiliki berbagai sarana dan prasarana 
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pendukung diantaranya telah terdapat Bandara Djalaludin yang terletak di 

gorontalao dan Pelabuhan Kwandang. 

3. Keadaan Pegawai  

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2016 

mencapai 6.221 orang. Jumlah ini lebih kecil dari tahun sebelumnya, yakni 

sebesar 6.379 orang. Jumlah PNS wanita lebih banyak daripada PNS laki-laki. 

Tercatat terdapat 4.046 PNS wanita, sedangkan PNS laki-laki hanya sejumlah 

2.175 orang. Menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sebagian besar PNS di 

Kabupaten Gorontalo pada tahun 2016 berpendidikan tinggi. Bahkan lebih dari 

separuh PNS setidaknya bergelar sarjana. Tercatat hanya 63 orang dari total PNS 

yang tamat SMP atau di bawahnya. 

 

5.2 Sekretariat Daerah  

Adapun Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo : “Terwujudnya 

Pemerintahan yang bersih dan berkualitas serta tertib administrasi “ 

Adapun Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo : 

a. Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum dan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

b. Mengoptimalkan koordinasi pelaksanaan program pembangunan dan 

perekonomian 

c. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dan fasilitas pelayanan 

administrasi perkantoran 

d. Mengembangkan sistim pelayanan publik. 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun 

kebijakan dan mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten 

Gorontalo. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:  

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;  

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;  

c. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;   

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan  
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e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

2. Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas:  

a. menyusun kebijakan pemerintah daerah;  

b. mengoordinasikan pelaksanaan program satuan kerja perangkat daerah,  

sesuai dengan kebijakan Bupati;  

c. mengoordinasikan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;  

d. mengarahkan dan memberikan petunjuk pelaksanaan kepada para Asisten;  

e. membina dan mengevaluasi pegawai serta memelihara kemampuan 

berprestasi pegawai di lingkup Sekretariat Daerah dalam rangka 

peningkatan produktifitas kerja dan mengembangkan karier pegawai;  

f. memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkup 

Sekretariat Daerah;  

g. mengarahkan penyebaran peraturan, prosedur atau pedoman yang 

mendukung terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan kebijakan Bupati;  

h. menyelenggarakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja 

perangkat daerah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah;  

i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, 

perekonomian dan pembangunan  dan administrasi umum;  

j. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada satuan kerja perangkat 

daerah;  

k. menyelenggarakan dan membina administrasi kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas di lingkup Sekretariat 

Daerah;  

l. mengoordinasikan, pembinaan  dan mengevaluasi terhadap kegiatan satuan 

kerja perangkat daerah dalam upaya peningkatan hasil pelaksanaan tugas 

di daerah; 

m. memberikan pelayanan teknis administratif kepada Bupati, Wakil Bupati 

dan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah;  

n. mengevaluasi hasil kerja bawahan;  

o. mengoordinasikan dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas 

Bupati;  
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p. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan 

pengambilan keputusan/strategi kebijakan pemerintah daerah;  

q. melaksanakan tertib organisasi dan tertib hukum pemerintah daerah 

berdasarkan kebijakan Bupati;  

r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas satuan kerja 

perangkat daerah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah; dan   

s. melaksanakan tugas lain, yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo 
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Tabel 2. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo 

Bagian ASN Honor/Pegawai Tidak 

Tetap 

Umum  32 38 

Global 11 5 

Pemerintahan 16 8 

Kesra 17 10 

Humas 9 8 

Ortala 18 10 

Jumlah  103 79 

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo, 2018. 

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas dapat diketahui bahwa terdapat 

103 pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara dan 79 orang berstatus pegawai 

honor. Adapun jumlah pegawai terbanyak ada pada bagian umum yaitu 32 ASN 

dan 38 pegawai honor dan jumlah pegawai yang paling sedikt ada pada bagian 

Humas yaitu 9 ASN dan 8 Honor. Penelitian ini melibatkan 31 orang sebagai 

responden dari Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. 

5.3 Karakteristik Responden  

Adapun karakteristik responden yang diuraikan dalam penelitian ini 

meliputi Distribusi Responden Berdasarkan jenis Kelamin, Distribusi Responden 

Berdasarkan Umur, Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja, dan 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut :   

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi  Pesentasi 

Laki-Laki 23 Orang 74 % 

Perempuan 8 Orang 26 % 

Jumlah 31 Orang 100 % 

Sumber: Olahan Data Primer, 2018 
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Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Umur Frekuensi  Pesentasi 

20-30 Tahun 7 23 % 

31-40 Tahun 20 65 % 

41-50 Tahun 3 9 % 

50 tahun < 1 3 % 

Jumlah 100 % 

Sumber: Olahan Data Primer, 2018 

Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama Bekerja Frekuensi  Pesentasi 

< 5 Tahun 6 19 % 

6-10  Tahun 20 65 % 

11-15 Tahun 4 13 % 

16-20 tahun  1 3 % 

Jumlah 100 % 

Sumber: Olahan Data Primer, 2018 

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Frekuensi  Pesentasi 

SMA 5 16 % 

Diploma 2 6 % 

Sarjana S1 20 65 % 

Pascasrjana S2  4 13 % 

Pascasrjana S3 0 0 % 

Jumlah 100 % 

Sumber: Olahan Data Primer, 2018 
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Sejumlah tabel yang disajikan di atas yang menguraikan karakteristik 

responden tentang distribusi responden berdasarkan jenis kelamin yang 

didominasi laki-laki sebanyak 23 orang, distribusi responden berdasarkan umur 

yang paling banyak pada umur 31-40, distribusi responden berdasarkan lama 

bekerja yang paling lama yaitu 6-10 tahun, dan distribusi responden berdasarkan 

pendidikan yang paling banyak yaitu s1 sebanyak 20 orang. 

 

5.4 Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengorganisasian 

Pemerintah Daerah dalam perspektif learning organization di Kantor Sekretariat 

Daerah Kabupaten Gorontalo. Teori Organisasi Pembelajar (learning 

organization) yang ditekan pada penelitian ini merujuk pada seluruh aspek atau 

komponen yang terkait dengan organisasi pembejar yaitu Keahlian Pribadi 

(Personal Mastery), Model Mental (Mental Model), Visi Bersama (Shared 

Vision), Pembelajaran Tim (Team Learning), Pemikiran Sistem (System Thinking) 

dan dialog (dialogue). Keenam komponen itu akan diuraikan dalam penelitian ini. 

 

1. Berpikir Sistem (System Thinking) 

Pada komponen berpikir sistem ini menekan suatu cara berfikir tentang 

suatu bahasa untuk menguraikan dan memahami kekuatan-kekuatan dan 

hubungan antar pribadi yang membentuk perilaku sistem. Untuk memperoleh 

pemahaman tentang cara berpikir sistem di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Gorontalo maka dilakukan wawancara dengan informan Asisten 2 Sekretariat 

Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Saya kira kalau berbicara efektif itu sudah jelas tentang penyelesaian 

tugas sesuai dengan tupoksi masing2, dan asisten 2 ini sifatnya koordinasi, 

secara umum sudah cukup efektif. Yang utama adalah komitmen kita, 

kalau bagian2 umum dalam sisi penyelesaian tugas, kadang2 ada acara 

misalnya bagian kesra di sisi lain di umum itu ada tenda, kursi dan lain 

sbagainya, maka kesra harus berkoordinasi dengan bagian umum utuk 

menyampaikan apa2 yang di butuhkan, maka dasar komunikasi yang baik, 

komitmen yang baik, itu akan terwujud dengan adanya koordinasi. Dan 

selama ini sinerginya sangat baik dan terbangun antar bidang” 

(hasil wawancara, tanggal 9 April 2018) 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terjadi 

sinergitas antar bagian yang ditandai dengan adanya komunikasi yang baik dan 

koordinasi antar bagian, mengungkapkan kebutuhan bagian tertentu maka akan 

ada sistem yang bersifat kolektif bekerja. Adapun padangan dari informan lain 

yaitu asisten 3  Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Saling koordinasi dan konsultasi, komunikasi keatas, kebawah dan 

kesamping, kita memiliki yang namanya laporan kinerja untuk masing2 

kita liat dan kita rapatkan setiap bulan, Kalau indikator WTP dengan Lakip 

itu sudah sesuai Tapi dalam indikator segi pelayanannya belum maksimal 

dari catatan Ombudsman. Selain itu ada, kita sudah memiliki berapa 

system, kalau dikeuangan berupa simda ttpi masih melakukan ujicoba 

kalau di pembangunan berupa tepra dan itu semua berupa aplikasi untuk 

melakukan pengontrolan dan itu semua sementara dikembangkan. 

(hasil wawancara, tanggal 11 April 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada sistem 

yang digunakan untuk mengontrol pekerjaan melalui indikator WTP dan LAKIP 

meskipun terpenuhi tetapi pada sudut pandang instansi lain dinilai belum 

maksimal menunjukkan adanya sistem yang mengontrol kinerja Sekretariat 

Daerah Gorontalo disamping itu perbaikan dalam hal transparansi semakin 

diperkuat dengan adanya Simda (Sistem Imformasi Manajemen Daerah). 

Untuk memberikan gambaran mengenai efektifitas pengorganisasian pada 

komponen Berpikir Sistem (System Thinking) pada konsep learning organization, 

maka dapat disajikan olahan data primer yang diperoleh dari 31 responden 

pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan data yang 

ditampilkan di Tabel 7 diketahui bahwa efektifitas pengorganisasian yang 

dicermati pada setiap pernyataan menunjukkan Terjadi sinergi antar bagian 

dengan bidang Di Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo, Sistem yang bersifat 

kolektif, kemajuan pekerjaan yang dilakukan didukung oleh sistem kerja yang 

memadai, dan  mendapatkan kemudahan untuk memperbaharui informasi 

perkembangan pekerjaan masuk dalam kategori tinggi sedangkan pernyataan ada 

penanaman nilai dalam dalam sistem kerja termasuk dalam kategori sedang 

sehingga masih perlu dioptimalkan. 
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Tabel 7. Komponen Berpikir Sistem (System Thinking) Pegawai Pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Pernyataan 

 Penilaian 

Total Rerat

a 

Skor 

Inter-

pretasi 

Sangat 

baik 
Baik Cukup Kurang 

 

f 

s 

(fx4) f 
s 

(fx3) 
F 

s 

(fx2) 
f 

s 

(fx1) 

∑

n 
∑s 

Terjadi sinergi antar 

bagian dengan bidang Di 

Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo 

10 40 21 63 0 0 0 0 31 103 3,3 Tinggi 

Ada penanaman nilai 

dalam dalam sistem kerja 

8 32 10 30 12 24 1 1 31 87 2,8 Sedang 

Sistem yang bersifat 

kolektif 

10 40 20 60 1 2 0 0 31 102 3,2 Tinggi 

kemajuan pekerjaan yang 

dilakukan didukung oleh 

sistem kerja yang 

memadai 

1

0 

40 1

5 

45 6 12 0 0 3

1 

97 3,1 Tinggi 

Mendapatkan kemudahan 

untuk memperbaharui 

informasi perkembangan 

pekerjaan 

14 56 10 30 5 10 2 2 31 98 3,1 Tinggi 

Rata-rata 3,1 Tinggi 

Sumber: Olahan data Primer, 2018. 

 

Dapat diperoleh pemahaman komponen Berpikir Sistem (System Thinking) 

pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan dengan 

efektif hal ini dicermati pada skor keseluruhan komponen Berpikir Sistem (System 

Thinking) yaitu 3,1 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini terjadi karena 

sinergitas antar bagian yang ditandai dengan adanya komunikasi yang baik dan 

koordinasi antar bagian serta adanya sistem yang digunakan untuk mengontrol 

pekerjaan seperti WTP, LAKIP, dan Simda.  

 
2. Keahlian Pribadi (Personal Mastery) 

Merupakan displin belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi dalam 

menciptakan hasil yang paling diinginkan dan menciptakan suatu lingkungan 

organisaional yang mendorong semua anggotanya untuk mengembangkan diri 

mereka kearah sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang dipilih oganisasi 

pembelajar terjadi melalui individu yang belajar. Untuk memperoleh pemahaman 
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tentang komponen Keahlian Pribadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo 

maka dilakukan wawancara dengan informan Asisten 3 Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Ada yang sesuai ada yang belum, klo yang sesuai itu adalah bidang 

tekhnologi komputer. Kalau soal adaptasi sih, awalnya mereka butuh 

adaptasi, kalau dalam bidang tekhnologi sudah menguasai tp budaya kerja 

kalau awal-awal tentu masih kaku” 

(hasil wawancara, tanggal 11 April 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk 

keahlian pribadi yang paling dikuasai adalah bidang teknologi. Meskipun dalam 

adaptasi pekerjaan membutuhkan waktu penyesuaian dengan lingkungan kerja.  

Pandangan berbeda dikemukakan oleh informan Asisten 2 Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Memang kita disini masih kekurangan juga, kita disini membutuhkan 

sarjana2 IP tp kadang2 ada juga yang tidak jelas memberikan. Kemudian 

pada saat masuk, sebetulnya belum ada yang mereka tau tp ecara 

individual krna mereka ingin tau makanya mereka belajar dan berproses 

adaptasi tp proses adaptasinya tidak lama, palingan 1 semester (enam 

bulan)” 

(hasil wawancara, tanggal 9 April 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui terdapat 

permasalahan terkait kebutuhan keahlian pribadi seperti kebutuhan keahlian 

sarjana yang dinilai perlu menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Proses 

adaptasi pegawai dalam pelaksanaan tugas memerlukan proses dan waktu untuk 

belajar untuk menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya.  

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan, asisten 1 Sekretariat 

Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki pegawai belum maksimal 

karena latar belakang pendidikannya tidak pas. Tergantung yg 

berangkutan, yg jelas ketika akan memasuki dunia brokrasi paling tidak 

ada bekalnya dan selama ini tidak pernah ada kasus dimana ASN itu serta 

merta tidak bisa, selama ini langsung bradaptasi” 

(hasil wawancara, tanggal 17 April 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui ada ketidaksesuaian 

latar belakang pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan 
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pekerjaan atau tugas yang diberikan dan kemampuan adaptasi dari ASN mutlak 

dibutuhkan namun yang menjadi kendala adalah lama waktu beradaptasi, proses 

adaptasi akan lebih mudah bila ASN memiliki bekal berupa pengetahuan dan skill 

yang sesuai dengan kebutuhan kerja.  

Untuk memberikan gambaran mengenai efektifitas pengorganisasian pada 

komponen Keahlian Pribadi (Personal Mastery) pada konsep learning 

organization, maka dapat disajikan olahan data primer pada Tabel 8 yang 

diperoleh dari 31 responden pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.  

Tabel 8. Komponen Keahlian Pribadi (Personal Mastery) Pegawai Pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. 

 

Pernyataan 

 Penilaian 

Total 
Rerat

a 

Skor 

Inter-

pretasi 

Sangat baik 
Baik Cukup 

Kuran

g 

 

f 

s 

(fx4) f 
s 

(fx3) 
f 

s 

(fx2

) 

f 

s 

(fx1

) 

∑

n 
∑s 

Pengetahuan dan 

kemampuan yang 

dimiliki sesuai  dengan  

kebutuhan  

pekerjaan/tugas  

10 40 15 45 6 12 0 0 31 97 3,1 Tinggi 

kemampuan untuk 

mengerjakan 

pekerjaan/tugas  

10 40 20 60 1 2 0 0 3

1 

102 3,2 tinggi 

 Dapat menyelesaikan 

pekerjaan/tugas 

15 60 16 48 0 0 0 0 31 108 3,4 Tinggi 

 Dapat mengembangkan 

diri dengan baik dan 

sungguh-sungguh 

9 36 11 33 10 20 1 1 31 90 2,9 Sedang 

Dapat beradaptasi dengan 

berbagai pekerjaan/tugas 

8 32 15 45 5 10 3 3 31 90 2,9 sedang 

Rata-rata 3,1 Tinggi 

Sumber: Olahan data Primer, 2018. 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki sesuai  dengan  kebutuhan  

pekerjaan/tugas, kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan/tugas, dan dapat 

menyelesaikan pekerjaan/tugas berada dalam kategori tinggi sedangkan 

pernyataan dapat mengembangkan diri dengan baik dan sungguh-sungguh dan 
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dapat beradaptasi dengan berbagai pekerjaan/tugas berada dalam kategori sedang. 

Secara keseluruhan untuk komponen  Keahlian Pribadi (Personal Mastery) 

termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 3,1. Namun demikian terdapat 

perbedaan pandangan antara  hasil tanggapan responden dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh informan wawancara meskipun skor Pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki sesuai  dengan  kebutuhan  pekerjaan/tugas termasuk 

kategori tinggi namun penulusuran wawancara menunjukkan adanya kelemahan 

dari segi ketidaksesuaian keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

pekerjaan atau tugas yang diberikan. 

3. Mental Model (Model Mentals)  

Merupakan konsep disiplin belajar yang terus menerus melakukan 

perenungan, mengklarifikasi dan memperbaiki gambarangambaran internal  kita 

tentang dunia dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan dan keputusan. 

Untuk memperoleh pemahaman tentang komponen Mental Model (Model 

Mentals) di Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo maka dilakukan wawancara 

dengan informan Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo yang 

mengatakan bahwa: 

“soal kebiasaan dan prilaku itu relative, arti kata memang ada secara 

individual, kadang ada yg mampu mempengaruhi teman2nya ketika stress 

mnghadapi masalah dengan pembawaannya yang seperti itu, iklim kerja 

tentu mendukung kecuali dia  kontra produktif” 

(hasil wawancara, tanggal 17 April 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa ada kebiasaan 

individu yang dapat mempengaruhi perilaku rekan kerja sehingga dapat 

memberikan nuansa kondusif pada iklim kerja organisasi termasuk ketika individu 

mengalami tekanan kerja yang lain dapat memberikan treatment positif bagi rekan 

kerja yang menghadapi masalah atau beban kerja yang membuatnya stress.  

Pandangan berbeda dikemukakan oleh informan Asisten 3 Sekretariat 

Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Kebiasaan pegawai disini mereka itu, mungkin karna pengaruh budaya 

yah hormat kepada yang lebih diatas, disiplin pegawai ini itu juga 

membantu, perilaku tersebut mendukung iklim kerja” 

(hasil wawancara, tanggal 11 April 2018) 
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Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ada pengaruh budaya 

yang ikut mempengaruhi kebiasaan individu seperti pada perilaku yang terbentuk 

karena rasa hormat terhadap atasan dan juga disiplin yang termasuk memberikan 

andil positif terhadap terbangunnya iklim usaha. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Asisten 2 Sekretariat 

Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Yang jelas, individual itu ada. Banyak teman2 juga yang menilai ini cara 

kerjanya bagus sehingga mereka ingin rekrut dipanggil kerja oleh OPD 

lain, biasanya banyak yang berada di staff. Perilaku tersebut mendukung, 

karena kita melihat dan menganalisa cara kerjanya, disiplin waktunya, 

penyelesaian tugasnya” 

(hasil wawancara, tanggal 9 April 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sikap individu 

yang memiliki kinerja yang baik dapat mendorong individu tersebut untuk 

berpindah posisi ke Organisasi Perangkat Daerah yang lain. Perilaku  pimpinan 

yang melakukan mutasi dinilai mendukung terciptanya kondisi kerja yang 

kondusif. Untuk memberikan gambaran mengenai efektifitas pengorganisasian 

pada komponen Mental Model (Model Mentals) pada konsep learning 

organization, maka dapat disajikan olahan data primer yang diperoleh dari 31 

responden pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.  

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa 

Perilaku  mendukung terciptanya kondisi kerja yang nyaman berada dalam 

kategori tinggi sementara beberapa pernyataan seperti kebiasaan  tiap individu 

membantu dalam mengembangkan organisasi, mengantisipasi kondisi eksternal 

untuk menjaga keunggulan organisasi, menciptakan iklim kerja yang kondusif, 

dan citra individu mempengaruhi citra organisasi berada dalam kategori sedang 

dan secara keluruhan skor komponen Mental Model (Model Mentals) yaitu 2,9  

termasuk dalam kategori sedang hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa 

komponen mental model pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo perlu 

ditingkatkan agar dapat menjadikan organisasi pembelajar berjalan secara efektif. 
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Tabel 9. Komponen Mental Model (Model Mentals) Pegawai Pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Pernyataan 

 Penilaian 
Total Rerat

a 

Skor 

Inter-

pretasi 

Sangat baik Baik Cukup Kurang 

 

f 

s 

(fx4) F 
s 

(fx3) 
F 

s 

(fx2) 
f 

s 

(fx1) 
∑n ∑s 

Kebiasaan  tiap individu 

membantu dalam 

mengembangkan 

organisasi  

14 56 5 15 9 18 3 3 31 92 2,9 Sedang 

Perilaku  mendukung 

terciptanya kondisi kerja 

yang nyaman  

10 40 21 63 0 0 0 0 31 103 3,3 Tinggi 

Mengantisipasi kondisi 

eksternal untuk menjaga 

keunggulan organisasi 

12 48 8 24 9 18 2 2 31 92 2,9 Sedang 

menciptakan iklim kerja 

yang kondusif 
11 44 8 24 1

1 

22 1 1 31 91 2,9 Sedang 

Citra individu 

mempengaruhi citra 

organisasi 

13 52 5 15 9 18 4 4 31 89 2,8 Sedang 

Rata-rata 2,9 Sedang 

Sumber: Olahan data Primer, 2018. 

4. Visi Bersama (Shared Vision)  

Merupakan membangun suatu rasa mempunyai komitmen dalam suatu 

kelompok  membuat gambaran gambaran bersama tentang masa depan yang coba 

kita ciptakan dan prinsip  serta praktik-praktek  penuntun yang kita harapkan 

berfungsi sebagai sarana untuk bisa mencapai masa depan. Untuk memperoleh 

pemahaman tentang komponen visi bersama (shared vision) di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo maka dilakukan wawancara dengan informan Asisten 2 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Ketika mengimplementasikan visi dan misi, itu harus ditunjang dengan 

program, jadi biasa kita melakukan sosialisasi, dan dalam lingkungan 

kepegawaian harus memang memahami visi misi yang akan dicapai. Saya 

kira persoalan visi dan misinya tidak jadi masalah dan saya kira visi 

misinya sudahberjalan  itu” 

(hasil wawancara, tanggal 9 April 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa ada upaya 

yang dilakukan pegawai pada level kepala bagian organisasi yang berusaha 

menanamkan visi misi dalam organisasi dengan melakukan sosialisasi visi misi 
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pada setiap bagian. Pandangan yang senada dikemukakan oleh informan Asisten 1 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Jelas mengacu pada visi, misi dan tujuan organisasi, semua OPD 

melaksanakan tugas berdasarkan visi misi krna ada kegiatan2 yg sifatnya 

capital dari pusat. Penting karena visi misi itukan arah kebijakan 

pemerintah daerah, wajib dan mutlak harus mereka tau” 

(hasil wawancara, tanggal 17 April 2018) 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kesadaran visi misi 

menjadikan arah yang jelas pada kebijakan pemerintah yang dituangkan pada 

masing-masing visi dan misi SKPD. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan 

informan Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengatakan 

bahwa: 

“Ya, itu tentu visi misi ini kita selalu sampaikan, tapi ada peraturan baru 

kalau visi misi itu hanya bupati saja, Iya masih mengacu pada visi misi, 

penting karna visi misi itu menjadi arah kita, dan menjadi pedoman 

indikator2 yang harus di capai” 

(hasil wawancara, tanggal 11 April 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat upaya 

sosialisasi visi dan misi organisasi dan terdapat sejumlah aturan yang juga 

memperhatikan visi misi yang telah disosialisasikan. Untuk mengetahui 

pemahaman individu pada visi misi bersama maka dapat ditelusuri pada olahan 

data primer yang diperoleh dari 31 responden pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo terkait efektifitas pengorganisasian pada komponen Visi 

Bersama (Shared Vision) berikut. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 10  

dapat diketahui pernyataan sosialisasi visi, misi dan tujuan organisasi dan 

pemahaman visi, misi dan tujuan organisasi termasuk dalam kategori tinggi 

sementara kesadaran bersama terhadap visi dan misi organisasi, dukungan 

individu  mengenai tercapainya visi dan misi organisasi, dan kesadaaran individu 

mengenai  kemajuan bersama di dalam organisasi termasuk dalam kategori sedang 

dan secara keseluruhan komponen  Visi Bersama (Shared Vision) menunjukkan 

jumlah skor 3,0 termasuk dalam kategori sedang, hal ini menunjukkan bahwa 

perbaikan perilaku dan sikap individu dalam organisasi pemahaman Visi Bersama 

perlu dilakukan agar efektifitas organisasi dalam perspektif learning organization 

di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo dapat dioptimalkan. 
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Tabel 10. Komponen Visi Bersama (Shared Vision)  Pegawai Pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. 

 

Pernyataan 

 Penilaian 
Total 

Rerat

a 

Skor 

Inter-

pretasi 

Sangat baik Baik Cukup Kurang 

 

f 

s 

(fx4) f 

s 

(fx3

) 

f 
s 

(fx2) 
f 

s 

(fx1) 

∑

n 
∑s 

Sosialisasi visi, misi 

dan tujuan organisasi 

18 72 3 9 1

0 

20 0 0 3

1 

101 3,2 Tinggi 

Pemahaman visi, misi 

dan tujuan organisasi 

10 40 1

5 

45 6 12 0 0 3

1 

97 3,1 Tinggi 

Kesadaran bersama 

terhadap visi dan misi 

organisasi 

15 60 5 15 7 14 4 4 3

1 

93 3,0 Sedang 

 Dukungan individu  

mengenai tercapainya 

visi dan misi organisasi 

12 48 5 15 1

0 

20 4 4 3

1 

87 2,8 Sedang 

Kesadaaran individu 

mengenai  kemajuan 

bersama di dalam 

organisasi 

11 44 8 24 1

1 

22 1 1 3

1 

91 2,9 Sedang 

Rata-rata 3,0 Sedang 

Sumber: Olahan data primer, 2018. 

 

5. Pembelajaran Tim (Team Learning)  

Merupakan disiplin untuk mengubah keahlian percakapan dan keahlian 

berpikir kolektif sehingga kelompok-kelompok manusia dapat diandalkan dan 

bisa mengembangkan kecerdasan dan kemampuan yang lebih besar dari pada 

jumlah bakat para anggotanya secara  individual. Untuk memperoleh pemahaman 

tentang komponen Pembelajaran Tim (Team Learning) di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo maka dilakukan wawancara dengan informan Asisten 1 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Kalau pembentukan tim seperti itu situasional saja, dalam pekerjaan-

pekerjaan tertentu, tapi belum terbentuk secara tertulis. Kelebihannya, 

melakukan sesuatu lebih mudah, danpekerjaan  lebih cepat rampung 

kelemahannya sulit mengambil keputusan kalau pembagian tugasnya 

secara kelompok” 

(hasil wawancara, tanggal 17 April 2018) 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembentukan 

tim bersifat situasional namun tetap dibuat legal secara tertulis yang dapat 

memudahkan pekerjaan tekoordinasikan pada masing-masing anggota kelompok 

dengan pertanggungjawaban kolektif hanya dalam proses pengambilan keputusan 

agak sedikit lambat dibandingkan keputusan individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Suasana Rapat di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Gorontalo 

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh informan Asisten 2 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Dalam 1 lingkaran OPD itu maka yg kerja itu kelompok bukan individual 

tp memang ada kelebihan pekerjaan gampang diarahkan dan ada 

kekurangannya jika bekerja secara kelompok. Kelemahannya yaitu saling 

mengharapkan” 

(hasil wawancara, tanggal 9 April 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak dapat 

dipungkiri bahwa dalam satu instansi pekerjaan kelompok itu mesti dilakukan 

karena dapat membuat pekerjaan menjadi terarah sedangkan kelemahannya 

berpotensi saling mengharapkan penyelesaian tugas. 

Selanjutnya terdapat penjelasan lain oleh informan Asisten 3 Sekretariat 

Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Iya lebih efektif kalau dilakukan pembentukan kelompok kerja, 

keunggulannya klo kelompok yaitu hasilnya komprehensif atau tuntas 

sedangkan kelemahannya butuh waktu untuk menyesuaikan atau 

menyatukan seseorang dalam 1 kelompok tapi waktunya relative kalau 
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kelompok itu dikoordinasikan dengan baik oleh bagian, staf ahli atau 

secara langsung” 

(hasil wawancara, tanggal 17 April 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembentukan 

kelompok kerja dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif hasilnya 

komprehensif dan tuntas namun kelemahan dalam kerja tim adalah waktu untuk 

penyusuaian kerangka kerja kelompok. Adapun pengkoordinasian kerja kelompok 

dilakukan oleh kepala bagian, staf ahli secara langsung. Untuk memberikan 

gambaran mengenai efektifitas pengorganisasian pada komponen Pembelajaran 

Tim (Team Learning) pada konsep learning organization, maka dapat disajikan 

olahan data primer yang diperoleh dari 31 responden pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo.  

 

Tabel 11. Komponen Pembelajaran Tim (Team Learning) Pegawai Pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. 

 

Pernyataan 

 Penilaian 
Total 

Rerata 

Skor 

Inter-

pretasi 

Sangat baik Baik Cukup Kurang 

 

f 

s 

(fx4) f 
s 

(fx3) 
f 

s 

(fx2) 
f 

s 

(fx1) 

∑

n 
∑s 

Terbiasa bekerja dalam 

kelompok kerja  
21 84 9 27 1 2 0 0 3

1 

113 3,6 Tinggi 

Tim yang dibentuk efektif 

untuk menyelesaikan 

pekerjaan dalam berbagi 

pengetahuan dan 

keahlian/keterampilan 

10 40 2

1 

63 0 0 0 0 3

1 

103 3,3 Tinggi 

Pembentukan tim 

mengakrabkan antar 

personil/individu  

15 60 16 48 0 0 0 0 31 108 3,4 Tinggi 

Mengkoordinasikan 

pekerjaan dengan baik.  
7 28 2

1 

63 3 6 0 0 3

1 

97 3,1 Tinggi 

Pembentukan tim yang 

solid dapat 

menyelesaikan pekerjaan 

dengan mudah.   

10 40 21 63 0 0 0 0 31 103 3,3 Tinggi 

Rata-rata 3,3 Tinggi 

Sumber: Olahan data primer, 2018. 
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Berdasarkan data yang telah disajikan pada Tabel 11 menunjukkan seluruh 

pernyataan yang meliputi Terbiasa bekerja dalam kelompok kerja, Tim yang 

dibentuk efektif untuk menyelesaikan pekerjaan dalam berbagi pengetahuan dan 

keahlian/keterampilan, Pembentukan tim mengakrabkan antar personil/individu, 

mengkoordinasikan pekerjaan dengan baik, dan pembentukan tim yang solid 

dapat menyelesaikan pekerjaan dengan mudah termasuk dalam kategori tinggi 

dengan rata-rata skor 3,3. Hal ini juga didukung hasil wawancara yang 

mengungkapkan bahwa pembentukan kelompok kerja dapat membuat pekerjaan 

menjadi lebih efektif. 

 

6. Dialog (dialogue) 

Pada komponen dialog, individu dapat menggali dengan interaktif 

berbagai isu yang ada dalam organisasi. Hal ini untuk mengarahkan model-model 

baru, keterbukaan baru, dan tujuan baru untuk mendapatkan tindakan yang lebih 

efektif dan pemahaman dan keyakinan yang mendalam. Untuk memperoleh 

pemahaman tentang komponen Dialog (dialogue) di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo maka dilakukan wawancara dengan informan Asisten 2 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Ada dialog formal dan non formal, jdi biasa sebelum rapat ada diskusi-

diskusi dan saling bertukar informasi, saya kira proses keterbukaan itu ada. 

Kadang kalau tidak sesuai dengan kemampuannya dia minta pindah karna 

bekerja yg tidak dimampui itu sama saja beban. Biasanya kita menampung 

dulu apa-apa masukan dari luar, jika sudah terkumpul menjadii resume 

baru kita kaji, kemudian kalau sudah bagus baru di bawa ke pak bupati” 

(hasil wawancara, tanggal 9 April 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada proses 

dialog yang terjadi secara formal maupun non formal adapun hal yang 

disampaikan ditampung dan didiskusikan dengan baik sehingga keputusan rapat 

dapat disampaikan kepada bupati. Penjelasan lebih lanjut mengenai komponen 

Dialog disampaikan lebih mendalam oleh informan Asisten 1 Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa: 

“Dialog itu terbangun di bagian masing-masing antara staf dan kepala 

seksi, dan kepala bagian dan kegiatan dialog itu tetap ada setiap kegiatan. 

Ada saja seperti itu dan seharusnya memang  seperti itu, dan kemungkinan 

yang pertama dia tidak memahami apa yg dia kerjakan, kedua ketika ada 
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masalah dia tidak tau bagaimana penyelesaiannya jadi memang seharusnya 

pegawai  harus terbuka sepanjang itu masih tugas negara” 

(hasil wawancara, tanggal 17 April 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui adanya kerangka 

dialog yang terbangun antar masing staf, kepala seksi, dan kepala bagian yang 

bertujuan jika kegiatan tersebut belum diketahui dan ada masalah yang belum 

memiliki jalan keluar. Sementara itu hasil wawancara dengan Asisten 3 lebih 

menyoroti dialog pada level pimpinan berikut kutipan wawancara yang 

mengungkapkan bahwa: 

“Kalau bupati sekarang ini, Dialog yang lebih diutamakan karena beliau 

sangat demokratis.  Dialog itu biasanya ada, tapi kadang dapat perintah 

atau misalnya ada bencana yah langsung dilaksanakan tetapi itu dilakukan 

dalam situasi tertentu. Untuk masa modern yah kita harus lakukan itu. 

Selama ini juga sudah bertambah terus transparansinya” 

(hasil wawancara, tanggal 20 Juli 2018) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada masa 

kepemimpinan bupati Gorontalo saat ini diutamakan dialog yang terbuka dan 

demokratis, hanya pada situasi tertentu dialog dibatasi seperti situasi bencana 

yang lebih memerlukan tindakan langsung. Untuk memberikan gambaran 

mengenai efektifitas pengorganisasian pada komponen Dialog (dialogue) pada 

konsep learning organization, maka dapat disajikan olahan data primer yang 

diperoleh dari 31 responden pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 12 menunjukkan pernyataan 

hasil pembahasan pekerjaan menjadikan pekerjaan mudah dilakukan, keterbukaan 

dalam mengahadapi masalah, tercapai tujuan yang disepakati bersama, dan 

kesepakatan pembahasan kerja mendorong pencapaian tujuan organisasi berada 

dalam kategori tinggi. Sedangkan Pembahasan mengenai hal baru yang dikerjakan 

berada dalam kategori sedang. Secara keseluruhan  komponen Dialog (dialogue) 

memiliki skor 3,2 yang termasuk kategori tinggi menunjukkan bahwa komponen 

dialog telah diterapkan dengan baik dalam pengorganisasian Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo. Hal ini juga memiliki kesesuaian dengan hasil wawancara 

yang menunjukkan adanya kerangka dialog yang terbangun antar masing staf, 

kepala seksi, dan kepala bagian. Disamping itu kepimpinan kepala daerah 
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Kabupaten Gorontalo juga mengedepan dialog dalam pelaksanaan tugas 

pemerintahannya. 

Tabel 12. Komponen Dialog (dialogue) Pegawai Pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Pernyataan 

 Penilaian 
Total Rerat

a 

Skor 

Inter-

pretasi 

Sangat baik Baik Cukup Kurang 

 

f 

s 

(fx4) f 
s 

(fx3) 
f 

s 

(fx2) 
f 

s 

(fx1) 

∑

n 
∑s 

Pembahasan mengenai 

hal baru yang dikerjakan 

1 4 30 90 0 0 0 0 31 94 3,0 Sedang 

Hasil pembahasan 

pekerjaan menjadikan 

pekerjaan mudah 

dilakukan 

9 36 22 66 0 0 0 0 31 102 3,2 tinggi 

Keterbukaan dalam 

mengahadapi masalah 

11 44 20 60 0 0 0 0 31 104 3,3 Tinggi 

Tercapai tujuan yang 

disepakati bersama 

10 40 21 63 0 0 0 0 31 103 3,3 Tinggi 

Kesepakatan pembahasan 

kerja mendorong 

pencapaian tujuan 

organisasi 

14 56 12 36 4 8 1 1 31 101 3,2 Tinggi 

Rata-rata 3,2 Tinggi 

Sumber: Olahan data primer, 2018. 

Secara keseluruhan efektifitas pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam 

perspektif learning organization di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Gorontalo menunjukkan organisasi pembejar yang diteliti berdasarkan pada enam 

komponen yaitu keahlian pribadi (personal mastery), model mental (mental 

model), visi bersama (shared vision), pembelajaran tim (team learning), pemikiran 

sistem (system thinking) dan dialog (dialogue) menunjukkan skor yang tinggi 

secara keseluruhan dan berarti bahwa pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam 

perspektif learning organization dilakukan secara efektif. Adapun tabel akumulasi 

keseluruhan komponen dapat dilihat pada Tabel 13 berikut. 
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Tabel 13. Akumulasi Skor Masing-Masing Komponen learning 

organization Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Komponen Rata-rata Skor Interpretasi 

Berpikir Sistem (System 

Thinking) 

3,1 Tinggi 

Keahlian Pribadi (Personal 

Mastery) 

3,1 Tinggi 

Mental Model (Model 

Mentals) 

2,9 Sedang 

Visi Bersama (Shared 

Vision)   

3,0 Sedang 

Pembelajaran Tim (Team 

Learning) 

3,3 Tinggi 

Dialog (dialogue) 3,2 Tinggi 

Rata-rata 3,1 Tinggi 

Sumber: Olahan data primer, 2018. 

Berdasarkan hasil kuisioner di atas dapat diketahui bahwa rata-rata skor 

akumulasi seluruh komponen learning organization di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo berada pada skor rata-rata yaitu 3,1 dengan interpretasi 

tinggi menunjukkan pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam perspektif 

learning organization berjalan efektif namun interpretasi secara kuantitif  terdapat 

sejumlah kelemahan jika dilihat dari interpretasi kualitatif yang disajikan.  

Adapun sejumlah temuan yang dapat memberikan tambahan penjelasan 

dari masing-masing komponen yaitu terjadi sinergitas antar bagian yang ditandai 

dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi antar bagian, 

mengungkapkan kebutuhan bagian tertentu maka akan ada sistem yang bersifat 

kolektif bekerja, kekuatan-kekuatan dan hubungan antar pribadi tersebut dapat 

membentuk perilaku sistem (Sange et.al, 2009). Perilaku tersebut semakin 

dikontrol dengan sistem yang digunakan untuk mengetahui monitoring kerja 

melalui indikator WTP dan LAKIP disamping itu perbaikan dalam hal 

transparansi semakin diperkuat dengan adanya Simda (Sistem Imformasi 

Manajemen Daerah). 

Pada komponen keahlian pribadi yang paling dikuasai adalah bidang 

teknologi. Meskipun dalam adaptasi pekerjaan membutuhkan waktu penyesuaian 

dengan lingkungan kerja. Penelitian ini juga menemukan permasalahan terkait 
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kebutuhan keahlian pribadi seperti kebutuhan keahlian yang dinilai perlu 

menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Proses adaptasi pegawai dalam 

pelaksanaan tugas memerlukan proses dan waktu untuk belajar untuk 

menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsinya.  

Selain itu terdapat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dan keahlian 

yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas yang diberikan dan 

kemampuan adaptasi dari ASN mutlak dibutuhkan namun yang menjadi kendala 

adalah lama waktu beradaptasi, proses adaptasi akan lebih mudah bila ASN 

memiliki bekal berupa pengetahuan dan skill yang sesuai dengan kebutuhan kerja.  

Fenomena menarik juga ditemukan pada komponen model mental (mental 

model), terdapat kebiasaan individu yang dapat mempengaruhi perilaku rekan 

kerja sehingga dapat memberikan nuansa kondusif pada iklim kerja organisasi 

termasuk ketika individu mengalami tekanan kerja yang lain dapat memberikan 

treatment positif bagi rekan kerja yang menghadapi masalah atau beban kerja 

yang membuatnya stress. 

Terdapat pula pengaruh budaya yang ikut mempengaruhi kebiasaan 

individu seperti pada perilaku yang terbentuk karena rasa hormat terhadap atasan 

dan juga disiplin yang termasuk memberikan andil positif terhadap terbangunnya 

iklim usaha disamping itu perilaku  pimpinan yang melakukan mutasi dinilai 

mendukung terciptanya kondisi kerja atau iklim kerja yang kondusif. 

Selanjutnya pada komponen visi bersama ditemukan adanya upaya yang 

dilakukan pegawai pada level kepala bagian organisasi yang berusaha 

menanamkan visi misi dalam organisasi dengan melakukan sosialisasi visi misi 

pada setiap bagian dan terdapat sejumlah aturan yang juga memperhatikan visi 

misi yang telah disosialisasikan. Namun pemahaman individu terhadap visi misi 

perlu dioptimalkan agar kinerja organisasi semakin meningkat. 

Pada komponen pembelajaran tim menunjukkan bahwa pembentukan tim 

bersifat situasional namun tetap dibuat legal secara tertulis yang dapat 

memudahkan pekerjaan tekoordinasikan pada masing-masing anggota kelompok 

dengan pertanggungjawaban kolektif hanya dalam proses pengambilan keputusan 

agak sedikit lambat dibandingkan keputusan individu. Tidak dapat dipungkiri 
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bahwa dalam satu instansi pekerjaan kelompok itu mesti dilakukan karena dapat 

membuat pekerjaan menjadi terarah sedangkan kelemahannya berpotensi saling 

mengharapkan penyelesaian tugas. Pembentukan kelompok kerja juga dapat 

membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, hasilnya komprehensif, dan tuntas 

namun kelemahan dalam kerja tim adalah waktu yang lama untuk penyusuaian 

kerangka kerja kelompok.  

Pada komponen dialog diketahui terdapat proses dialog yang terjadi secara 

formal maupun non formal adapun hal yang disampaikan ditampung dan 

didiskusikan dengan baik sehingga keputusan rapat dapat disampaikan kepada 

bupati. Selain itu ada kerangka dialog yang terbangun antar masing staf, kepala 

seksi, dan kepala bagian yang bertujuan jika kegiatan tersebut belum diketahui 

dan ada masalah yang belum memiliki jalan keluar diaolog dapat memberikan 

ruang keterbukaan, dan tujuan baru untuk mendapatkan tindakan yang lebih 

efektif (Marquardt, 2010). Hal lain yang dapat dicermati pada penelitian ini yaitu 

kepemimpinan bupati Gorontalo dimana pegawai sekretariat daerah Kabupaten 

gorontalo menunjukkan cara berkomunikasi yang mengutamankan dialog yang 

terbuka dan demokratis, hanya pada situasi tertentu dialog dibatasi seperti situasi 

bencana yang lebih memerlukan tindakan langsung. 

5.5 Pembahasan 

Pada hasil penelitian ini diketahui bahwa keseluruhan efektifitas 

pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam perspektif learning organization 

dilakukan secara efektif namun jika dicermati berdasarkan hasil penelusuran 

wawancara menguraikan temuan tentang komponen berpikir sistem yang terjadi 

kerena sinergitas antar bagian yang ditandai dengan adanya komunikasi yang baik 

dan koordinasi antar bagian, mengungkapkan kebutuhan bagian tertentu maka 

akan ada sistem yang bersifat kolektif bekerja selain itu terdapat dukungan sistem 

yang digunakan untuk monitoring kerja berupa indikator penilaian dokumen WTP 

dan LAKIP. Bahkan seharusnya monitoring dapat dilakukan dengan aplikasi tidak 

hanya sekedar melalui laporan dokumen (Sianturi, 2017). Hal ini dapat menjadi 

masukan untuk perbaikan berpikir sistem. 
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Efektifitas pengorganisasian yang dicermati pada komponen berpikir 

sistem menunjukkan terjadi sinergi antar bagian dengan bidang Di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Gorontalo, sistem yang bersifat kolektif, kemajuan pekerjaan 

yang dilakukan didukung oleh sistem kerja yang memadai, dan mendapatkan 

kemudahan untuk memperbaharui informasi perkembangan pekerjaan terpenuhi 

dengan baik penelitian ini namun penanaman nilai dalam dalam sistem kerja 

masih perlu dioptimalkan. Nilai-nilai yang bersumber dari budaya dan nilai yang 

dianut dalam organisasi dapat membantu meningkatkan iklim kerja yang kondusif 

(Nahruddin & Tambajong, 2017). 

Selanjutnya pada aspek keahlian pribadi terdapat ketidaksesuaian latar 

belakang pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

pekerjaan atau tugas yang diberikan dan kemampuan adaptasi dari ASN mutlak 

dibutuhkan namun yang menjadi kendala adalah lama waktu beradaptasi, adaptasi 

memang bisa dilakukan namun ada saat tentu proses adaptasi mesti berakhir 

karena dapat berpengaruh pada efektitivitas kerja organisasi Rahardjo, W. (2005). 

Oleh karena itu hal yang harus dibenahi adalah kemampuan adaptasi hal ini juga 

didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan kemampuan beradaptasi 

dengan berbagai pekerjaan/tugas pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Gorontalo perlu ditingkatkan. 

Demikian pula dengan pengaruh budaya yang ikut mempengaruhi 

kebiasaan individu yang memberi dampak pada efektifitas kerja (Yudhaningsih, 

2011).  Seperti pada perilaku yang terbentuk karena rasa hormat terhadap atasan 

dan juga disiplin yang termasuk memberikan andil positif terhadap terbangunnya 

iklim usaha disamping itu perilaku  pimpinan yang melakukan mutasi dinilai 

mendukung terciptanya kondisi kerja atau iklim kerja yang kondusif. 

Perilaku  mendukung terciptanya kondisi kerja yang nyaman terpenuhi di 

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo sementara kebiasaan tiap 

individu membantu dalam mengembangkan organisasi, mengantisipasi kondisi 

eksternal untuk menjaga keunggulan organisasi, menciptakan iklim kerja yang 

kondusif, dan citra individu mempengaruhi citra organisasi mengiindikasikan 

perlunya upaya peningkatan agar dapat menjadikan organisasi pembelajar berjalan 

secara efektif. Hal ini didasarkan kerena terdapat pengaruh Iklim Organisasi 
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terhadap Produktivitas Kerja (Karyana, 2012), hal ini berarti iklim kerja yang 

kondusif sangat dibutuhkan agar organisasi efektif dalam pencapaian tujuan. 

Upaya yang dilakukan pegawai pada level kepala bagian organisasi yang 

berusaha menanamkan visi misi dalam organisasi dengan melakukan sosialisasi 

visi misi pada setiap bagian dan terdapat sejumlah aturan yang juga 

memperhatikan visi misi yang telah disosialisasikan. Namun pemahaman individu 

terhadap visi misi perlu dioptimalkan agar kinerja organisasi semakin meningkat. 

Penelitian ini juga menyoroti sosialisasi visi, misi dan tujuan organisasi 

dan pemahaman visi, misi dan tujuan organisasi telah dilaksanakan sementara 

kesadaran bersama terhadap visi dan misi organisasi, dukungan individu  

mengenai tercapainya visi dan misi organisasi, dan kesadaaran individu mengenai  

kemajuan bersama di dalam organisasi termasuk dalam masih dapat ditingkatkan, 

hal ini menunjukkan bahwa perbaikan perilaku dan sikap individu dalam 

organisasi pemahaman Visi Bersama perlu dilakukan agar efektifitas organisasi 

dalam perspektif learning organization di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Gorontalo dapat dioptimalkan. Terdapat hubungan yang positif antara kemampuan 

organisasi untuk belajar learning organization dengan dukungan tercapainya visi 

dan misi organisasi pada seluruh komponen (Levinthal & March, 1993; Etikariena 

& Muluk, 2014).  

Pada komponen pembelajaran tim memperlihatkan perilaku terbiasa 

bekerja dalam kelompok kerja, Tim yang dibentuk efektif untuk menyelesaikan 

pekerjaan dalam berbagi pengetahuan dan keahlian/keterampilan, Pembentukan 

tim mengakrabkan antar personil/individu, mengkoordinasikan pekerjaan dengan 

baik, dan pembentukan tim yang solid dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

mudah termasuk telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini juga didukung hasil 

wawancara yang mengungkapkan bahwa pembentukan kelompok kerja dapat 

membuat pekerjaan menjadi lebih efektif. Pembentukan tim bersifat situasional 

namun tetap dibuat legal secara tertulis yang dapat memudahkan pekerjaan 

tekoordinasikan pada masing-masing anggota kelompok dengan 

pertanggungjawaban kolektif hanya dalam proses pengambilan keputusan agak 

sedikit lambat dibandingkan keputusan individu. Pembentukan kelompok kerja 

juga dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, hasilnya komprehensif, dan 
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tuntas namun kelemahan dalam kerja tim adalah waktu yang lama untuk 

penyusuaian kerangka kerja kelompok ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

organisasi merujuk pada suatu proses dimana tim manajemen merubah model 

(Prakoso, 2005).  

Melalui dialog pekerjaan menjadikan pekerjaan mudah dilakukan, 

keterbukaan dalam mengahadapi masalah, tercapai tujuan yang disepakati 

bersama, dan kesepakatan pembahasan kerja mendorong pencapaian tujuan 

organisasi telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan Pembahasan mengenai hal 

baru yang dikerjakan masih dapat ditingkatkan. Secara keseluruhan  komponen 

dialog telah diterapkan dengan baik dalam pengorganisasian Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gorontalo. Komponen dialog ini medorong memunculkan ide-ide baru 

sehingga organisasi perlu membahas ide, gagasan, dan pengetahuan baru melalui 

budaya pembelajaran melalui adanya dialog serta sikap menghargai pemikiran dan 

ide yang muncul (Marquardt, 2010). Inilah yang ditekankan oleh Senge (2002), 

untuk berkembang organisasi membutuhkan individu secara terus menerus 

mengembangkan kapasitasnya guna menciptakan hasil kerja yang meningkat hal 

ini juga dapat didapatkan melalui dialog. Tidak akan ada learning organization 

(LO) tanpa adanya individu-individu pembelajar. 
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BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

Rencana Tahapan berikutnya dalam proses kegiatan penelitian ialah 

memfinalisasi laporan akhir penelitian dan menyusun draft artikel ilmiah untuk 

persiapan submit ke salah satu jurnal Internasional terindex Copernicus yakni 

Journal Humanities and Social Sciences. Target luaran ini lebih tinggi dari target 

pada saat proposal sebelumnya yang hanya akan mempublish pada Jurnal Nasiona 

ber ISSN. Selain itu tambahan luaran lainnya juga ialah bahwa Laporan Penelitian 

akan didaftarkan di HAKI sebagai Hak Cipta penelitian.   
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BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan 

bahwa  Secara keseluruhan efektifitas pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam 

perspektif learning organization dilakukan secara efektif hal ini dasarkan pada 

skor rata-rata dengan interpretasi tinggi pada keseluruhan komponen learning 

organization disamping itu temuan penelitian ini menunjukkan terjadi sinergitas 

antar bagian yang ditandai dengan adanya komunikasi yang baik dan koordinasi 

antar bagian, pembentukan tim bersifat situasional namun tetap dibuat legal secara 

tertulis yang dapat memudahkan pekerjaan tekoordinasikan pada masing-masing 

anggota kelompok disamping itu terdapat proses dialog yang terjadi secara formal 

maupun non formal pada setiap tingkatan struktural yang mendukung iklim kerja 

organisasi. Namun terdapat juga sejumlah kelemahan yang dapat ditingkatkan 

agar semakin mengoptimalkan pengorganisasian kerja pemerintah dalam 

perspektif learning organization yaitu kurangnya pemahaman individu terhadap 

visi misi perlu dioptimalkan agar kinerja organisasi semakin meningkat, adanya 

ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan pekerjaan atau tugas diberikan, proses adaptasi akan lebih mudah 

bila ASN memiliki bekal berupa pengetahuan dan skill yang sesuai dengan 

kebutuhan kerja 

 

7.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran 

pada penelitian ini yaitu: 

1. Diperlukan kebijakan yang mendorong penyesuaian antara latar belakang 

pendidikan, skill, pengetahuan dengan kebutuhan kerja agar proses 

adaptasi yang membutuhkan waktu lama menjadi terpangkas sehingga 

pengorganisasian kerja pemerintahan menjadi lebih efektif. 
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2. Untuk memperkuat pemahaman visi dan misi pada tiap individu maka 

setiap pembahasan rapat dimulai dapat menyisipkan penjabaran visi dan 

misi pada program kerja yang sedang dilakukan. 

3. Apresiasi terhadap kerja tim dan individu terhadap pencapaian misi 

organisasi yang dilakukan dapat memberikan motivasi kepada setiap 

pegawai untuk mengembangkan diri dan beradaptasi dengan cepat melalui 

pembelajaran tim sebagai alternatif dari ketidaksesuaian latar belakang 

pendidikan, skill, dengan kebutuhan kerja hal inilah yang mendorong 

kemampuan berpikir sistem terorganisir dalam organisasi. 
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