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Dikukuhkan Jadi Guru Besar
agaimana menyelesaikan masa
lah publik yang kian rumit, masih 
menjadi isu terkin i organisasi 
pemerintah. Munculnya masa
lah-masalah terkait lingkungan, 
pengangguran, keamanan, keja
hatan, tunawisma, kesehatan, ke
miskinan, dan perbatasan sering- 
kali menjadi headline pemberi

taan bagi media massa karena memang sulit untuk 
diselesaikan. Bahkan seringkali permasalahan yang 
dihadapi oleh pemerintah sampai melampaui ba
tasan administrasi baik wilayah maupun organisasi, 
serta prosedur adm inistratif yang rig it lantaran 
melibatkan aktor multi-level, multi-aktor, dan multi- 
sektor.

Fenomena dan dinamika masalah tata kelola 
pemerintahan inilah yang selanjutnya diangkat oleh 
Prof. Dr. H. Achmad Nurmandi, M.Sc. sebagai inti 
pada pidatonya, sekaligus materi Pengukuhan Guru 
Besarnya dalam Bidang Ilmu'Pemerintahan yang

dilaksanakan di Ruang Sidang Lantai 5 Gedung AR. 
Fakhruddin, Kampus Terpadu Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY) hari ini, Jum 'at 25 
Agustus 2017. "Ini adalah bentuk pengabdian kami, 
dimana ilmu pengetahuan pada ranah akademis 
kami kolaborasikan dengan dinamika lapangan 
sebagai sebuah solusi untuk permasalahan tata 
kelola pemerintahan," ungkapnya.

Pada abad ke-21 ini kita dihadapkan pada bebe
rapa gejala besar yang merupakan tantangan dan 
sekaligus peluang baik pada skala global maupun 
nasional. Skala global ditandai dengan arus globa
lisasi yang telah menyebabkan tingkat interdepen
densi antar-negara semakin tinggi. Dari segi ekono
mi, yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan 
internasional, globalisasi informasi dan gerakan 
privatisasi atau swastanisasi telah menimbulkan 
pemikiran ulang bagaimana mengelola pemerin
tahan. Dalam bidang politik', semakin diyakininya 
demokrasi sebagai suatu nilai yang didambakan 
hampir seluruh manusia di dunia ini. Gelombang

demokratisasi inilah yang menjadi alat penekan 
untuk memikirkan kembali pengelolaan pemerin
tahan yang akuntabel dan mewujudkan good gover- 
nance di segala tingkatan, baik pada pemerintahan 
nasional maupun pemerintahan lokal.

Sedang pada skala nasional kita memasuki era 
desentralisasi. Pada era ini, pemerintah daerah 
diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengelola 
urusan pemerintahannya sendiri dengan berbagai 

' dinamika. Untuk memperlancar pengelolaan peme
rintahan di daerah dibutuhkan kejelasan dalam pe
ngelolaan kelembagaan, tata laksana serta pe
ngelolaan sumber daya manusia pendukungnya 

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good 
governance) tidak lepas dari peran institusional tiga 
domain, yaitu State (negara atau pemerintahan),

j
private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan 
society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan 
menjalankan fungsinya masing-masing. Namun 
sayangnya Institusi pemerintah yang diharapkan 
dapat memerankan fungsinya sebagai pihak yang 
dapat menciptakan lingkungan politik dan hukum 
yang kondusif justru memiliki problem tersendiri 

1 dalam tata kelola organisasinya. Sehingga menjadi 
kendala tersendiri dalam proses Implementasi good 
governance itu sendiri. Buruknya tata kelola peme
rintahan ini menjadikan permasalahan yang diha
dapi oleh pemerintah menjadi semakin rumit. Ma
salah organisasi pemerintah serta bayang-bayang 
politik seringkali menjadi penghambat gerakan 
pemerintah dalam menyelesaikan masalah.

"Fenomena tata kelola pemerintahan ini men
jadi lokus yang menarik untuk terus diteliti dan dikaji 
sebagai sebuah upaya untuk mencari solusi akan 
permasalahan yang terjadi. Pemerintah dengan 
segudang masalah tak akan mampu menyelesaikan 
permasalahan itu sendiri. Untuk itu, upaya mela
kukan kerja kolektif melibatkan sejumlah pihak se
perti perguruan tinggi, lembaga konsultan profe
sional, maupun elemen masyarakat lainnya adalah 
sebuah hal yang harus dilakukan," jelas Wakil 
Rektor UMY Bidang Kerjasama dan Internasional 
ini lagi.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan Untuk 
mempercepat terwujudnya good governance baik 
pada skala nasional maupun lokal maka dibutuhkan 
adanya katalisator yang dapat membantu membe
nahi tata kelola pemerintahan baik lokal maupun 
nasional berupa lembaga independen yang dapat 
mengakomodir berbagai domain.PT SINERGI VISI 
UTAMA merupakan lembaga yang mempunyai 
komitmen untuk mewujudkan hal itu. Dengan didu
kung oleh berbagai komponen masyarakat yang 
terdiri dari kalangan praktisi baik sektor publik m- 
aupun swasta, tokoh masyarakat, serta kalangan 
akademisi dari berbagai perguruan tinggi terke
muka di Indonesia; lembaga ini bermaksud mem
bantu melakukan percepatan bagi upaya terwu
judnya good governance di Indonesia.

PT SINERGI VISI UTAMA adalah perusahaan 
yang bergerak dibidang jasa konsultansi non
konstruksi yang berdiri sejak tahun 2003 yang 
disahkan dengan SKEP MENKEH dan HAM RI, serta 
terdaftar sebagai anggota INKINDO (Ikatan Konsul
tan Indonesia) dan anggota KADIN. Di bawah pim
pinan Prof. H. Achmad Nurmandi, lembaga yang 
berkantor pusat di Jalan Nyi Retno Dumilah No.56 
B Kota Gede Yogyakarta ini mencoba menawarkan 
berbagai ide, gagasan berdasarkan hasil kajian 
akademis yang diharapkan dapat memberikan kon
tribusi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan 
di Indonesia.

Sejak berdiri pada 2003, perusahaan yang

memiliki visi "Menjadi Perusahaan Konsultan yang 
Unggul di Tingkat Nasional dan Konsultan Interna- 
sipnal pada Tahun 2020" ini telah banyak membantu 
dan bermitra dengan banyak kementerian maupun 
lembaga di tingkat pusat dalam perbaikan tata 
kelola pemerintahan. Adapun Kementerian dan 
Lembaga yang pernah bekerja sama dengan PT. 
Sinergi Visi Utamameliputi Kementerian Pendaya
gunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi 
dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Pere
konomian, Kementerian Keuangan, Badan Penga
was Perdagangan Berjangka Komoditi, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretariat DPR RI, 
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK), serta Badan Narkotika Nasional (BNN). 
Sedangkan pada level Pemerintah Daerah sejumlah 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari 
Sabang hingga Merauke hampir kesemuanya per
nah bekerjasama dari PT. Sinergi Visi Utama.

Dengan misi yang diembannya, yakni "Membe
rikan kontribusi nyata dalam pengembangan sum
ber daya manusia dan kelembagaan sektor publik, 
swasta dan masyarakat melalui pendidikan dan 
pelatihan, bimbingan teknis, pengkajian dan sosia
lisasi kebijakan, pendampingan/asistensi, penelitian 
dan pengembangan, serta pelayanan informasi yang 
berbasis pada lintas dan multi-disiplin ilmu penge
tahuan". PT. Sinergi Visi Utama berupaya untuk bisa 
berperan serta dalam perbaikan tata kelola peme
rintahan baik lokal maupun nasional.

"Bahkan pada level internasional kami pernah 
berkolaborasi dengan World Bank pada tahun 2010 
dalam kegiatan Monitoring and Evaluation Sistem 
DAK (Sistem Monitoring dan Evaluasi Penggunaan 
Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi DIY. Ini ada
lah wujud nyata kami untuk dapat turut serta dalam 
memperkuat tata kelola pemerintahan di negara 
ini," papar Prof. H. Achmad Nurmandi yang sangat 
concern dengan masalah tata kelola pemerintahan 
ini.

Hingga saat ini, perusahaan yang bergerak 
dalam bidang jasa Konsultansi Manajemen Sumber 
Daya Manusia sektor publik, Manajemen Pelayanan 
Publik, Manajemen Keuangan Daerah, Perencanaan 
Pembangunan Daerah, serta Kebijakan Publik ini 
terus mengembangkan sayapnya untuk dapat 
memberikan layanan terbaik dengan mengede
pankan kajian yang komprehensif. "Upaya tersebut 
demi memberikan kontribusi unggul pada peme
rintah lokal, nasional dan bahkan inernasional," 
terang Prof. H. Achmad Nurmandi yang juga me
rupakan profesor tamu di Korea University. •
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