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utama tentang kapasitas or
ganisasi pemerintah di dunia 
saat ini adalah bagaimana 
menyelesaikan masalah yang 
rumit. Karena masalah ter
sebut biasanya melampaui 
batas kemampuan organisasi 
pemerintahan. Namun, ma
salah seruwpt apapun bisa 
diatasi bila&uatu organisasi 
soli dan be'flkolaborasi sesuai 
bidang dan kemampuan ma
sing-masing.

Hal itu disampaikan Prof 
Dr Achmad Nurmandi dalam 
pidato pengukuhan guru 
besar di Kampus UMY, Jumat 
(25/8) lalu. Dalam pidato 
pengukuhan dengan judul 
Tata Kelola Pemerintahan 
yang Tidak Terorganisir dan 
Terfragmentasi: Bagaimana 
Perspektif Tindak Kolektif 
Muhammadiyah tentang 
Tata Kelola Pemerintahan 
yang Amanah itu , Prof 
Achmad Nurmandi lebih 
b a n y a k  m e n g a n g k a t  
masa l ah  be r dasa r kan  
pengalamannya sebagai 
konsultan dan peneliti di 
bidang pemerintahan.

Menurut Prof Achmad 
Nurmandi, salah satu ma
salah jumit yang dihadapi 
pemepttah Indonesia saat 
ini yang membutuhkan ker- 
jasama dan kolaborasi antar- 
instansi/lembaga( aplalah 
masalah kebakaran hutan. 
Dikatakan, kebakaran hutan 
menjadi salah satu masalah 
besar di Indonesia. Pada

tahun 201^'ada sekitar 
44.411,36 hektar lahan yang 
terbakar di Indonesia. Lahan 
terbakar di Provinsi Riau 
telah mencapai lebih dari 
6.000 ha, diikuti kerusakan 
di Provinsi Jawa Timur, 
Kalimantan Tengah, Jambi 
dan Sumatera Utara.

Melihat pola kebakaran, 
titik api tertinggi di Riau 
terjadi pada tahun 2005 de
ngan 7.223 poin, kemudian • 
menurun hingga 2008. Na
mun situasinya meningkat 
lagi tahun 2009 dengan 
jumlah di atas 1.300 titik 
kebakaran. Meski mengalami 
beberapa penurunan pada 
tahun berikutnya, namun 
terjadi peningkatan pada 
tahun 2013 hingga 5.281 
titik api. Karena jumlah ke
bakaran hutan yang cukup 
luas, menurut Prof Achmad, 
pemerintah telah melakukan 
banyak upaya dalam me
nangani kebakaran hutan. 
“Pemerintah melakukan pe
nguatan kolaborasi antar 
instansi pemerintah baik di 
tingkat nasional maupun 
lokal. Bahkan jumlah resmi 
instansi pemerintah yang 
terlibat dalam pengelolaan 
kebakaran hutan adalah 93 
lembaga,” kata Prof Achmad.

Dengan banyaknya lem
baga yang menangani ke
bakaran hptan, menurut Prof 
Achmad, ffienfeuat banyak 
organisasi mCT%iiiami ke
sulitan dalam melakukan 
kerja kolaboratif. Dalam hal
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organisasi, pengelolaan hu
tan Indonesia terfragmentasi 
den lemah karena perebutan 
kekuasaan, sifat anarkis dan 
kontradiksi dalam hukum 
antara memiliki dasar hukum 
dan ilegal. Hal ini terjadi 
karena adanya kemudahan 
dalam melakukan kegiatan 
pembalakan liar.

Dari perspektif Muham
madiyah tentang tata kelola 
pemerintahan yang amanah, 
menurut Prof Achmad, ma
salah serumit dan sesulit 
apapun sebenarnya biasa di
atasi dengan kekuatan insti
tusi. Konflik antar anggota

dapat diselesaikan dengan 
organisasi yang dikenal 
dengan tindakan kolektif 
satu arah tujuan dan secara 
organisasi para anggotanya 
taat pada aturan. "Berbeda 
dengan Pemerintahan Indo
nesia, Presiden memang 
yang tertinggi akan tetapi 
beltyn tentu Presiden dapat 
mertgatur para menterinya," 
kata Prof Achmad.

Pada acara pengukuhan 
itu hadir Koordinator Ko
pertis Wilayah V DIY Dr Ir 

,Bambang -Supriyadi CES 
DEA, Ketua Majelis Dikti dan 
Penelitian Pengembangan
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PP Muhammadiyah Prof 
Linkolin Arsyad, Ketua Se
nat UMY Prof Agus Setya 
Muntahar PhD, Rektor Uni
versitas Muhammadiyah 
Yogyakarta Dr Ir Gunawan 
Budiyanto MP beserta para 
wakil rektor, dekan, Direktur 
Program Pascasarjana, Di
rektur Program Vokasi, Ketua 
Badan Pembina Harian 
UMY dan sejumlah tamu 
undangan termasuk dari 
Korea, Malaysia, Thailand 
dan Filipina. Prof Acmad 
merupakan guru besar ke-6 
UMY.*
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