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Metode Analisis Kelembagaan 

Untuk membahas eksistensi dan kinerja kelembagaan formal dan non formal, digunakan 

analisis sebagai berikut: 

1. Pendekatan SCP (Structure, Conduct, Performance) diadaptasi dari Erlinda Muslim, 

dkk., (2008); Schraven (2008), dan Harris, B (1979). Metode ini digunakan pertama 

kali oleh pakar ekonomi dalam menganalisis pasar. 

Structure, mengacu pada pola hubungan fungsional antara satu fenoma dengan 

fenomena lain dalam satu satuan kegiatan. Pengungkapan struktur dalam 

kelembagaan didasarkan pada peubah-peubah sebagai berikut: 

• Motivasi munculnya kelembagaan: Apa yang mendorong munculnya 

kelebagaan? 

• Landasan legalisasi eksistensi kelembagaan. 

• Penetapan posisi personal dalam struktur organisasi kelembagaan, 

pergantian pengurus, siklus kepengurusan, dll 

Conduct, menunjukkan perilaku personal dalam menjalankan organisasi 

kelembagaan. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai pilihan kegiatan yang diaplikasikan 

dalam kelembagaan,  akses individu terhadap kebijakan, dll. 

Penampilan conduct ini disajikan dalam tabel frequensi. 

Performance, menunjukkan wujud kegiatan yang sudah dikerjakan kelembagaan dan 

melibatkan partisipasi kelompok dan kualitas hasil. 

Tampilan performance menunjukkan identifikasi kegiatan, aktor (pelaku), waktu 

penyelesaian, capaian output yang sudah dihasilkan dalam periode waktu tertentu 

(misalnya satu tahun), manfaat yang diperoleh dan prediksi dampaknya.  

Analisis keefektifan kelembagaan dilakukan dengan membandingkan implementasi 

kegaitan dengan perencanaan yang dibuat. Secara kuantitatif efektifitas dinyatakan 

dalam persentasi yang mencerminkan rasio output terhadap input. 

Contoh paling sederhana: 
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Jika lembaga itu pada awal kegiatan merencanakan akan melakukan 10 kegitan 

dalam kurun waktu satu tahun, maka jika dalam evaluasi hanya berhasil 6 kegiatan. 

Efektifitas kelembagaan adalah 60 %. Dan seterusnya 

2. Analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) mengikuti 

cara Fardiaz (2000) dan  Rangkuti (1998). 

Analisis Lingkungan Internal (ALI) 

Analisis ditujukan untuk mengungkap faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan dari poses pendampingan eksisting. Setiap variabel yang terungkap akan 

dinilai menurut skala dan bobot sehingga menghasilkan nilai skor tertentu. 

Penentuan skala dan bobot dilakukan berdasarkan professional judgment 

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) 

Analisis ditujukan untuk mengungkap faktor-faktor yang menjadi tantangan dan 

kendala dalam melakukan pendampingan, mulai dari aspek kebijakan, hingga 

implementasi di lapangan. Terhadap variabel yang diungkap diberikan nilai menurut 

skala dan bobot yang diberikan. Seperti halnya pada ALI, penentuan skala dan bobot 

dilakukan berdasarkan professional judgment. 

Dari ALI dan ALE tersebut disusun strategi pengembangan efektivitas kelembagaan 

formal dan informai menggunakan analisis kepentingan dan kepuasan dengan 

pendekatan Kuadran Importan Performance Analisys. 

3. Pendekatan Kuadran Importan Performance Analisys  

Analisis ini ditujukan untuk mengungkap sejauhmana kelembagaan formal dan atau 

kelembagaan non formal tersebut memberikan manfaat kepada audiens. Pendekatan 

ini pada intinya didasarkan pada analisis kepuasan audiens terhadap kinerja 

kelembagaan, mengacu pada Baehaqi, 2009; Jauch & Glueck, 1998; dan John 

A.Martilla & John C James, 1977. 
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Pendekatan kuadran ini didasarkan pada hasil ALI dan ALE, yang ditampilkan sbb: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kuadran Importance Performance Analysis (KIPA) 

Ada empat kuadran dalam KIPA, meliputi: 

• Kuadran I = Prioritas Utama.  

Kuadran ini memuat kegiatan yang dianggap penting oleh audiens tetapi pada 

kenyataannya kegiatan itu belum sesuai dengan harapan audiens. Tingkat 

kinerja kelembagaan lebih rendah dari tingkat harapan audiens. Pelaksanaan 

kegiatan ini harus lebih ditingkatkan lagi performansnya  agar memenuhi 

harapan audiens. 

• Kuadran II = Pertahankan prestasi.  

Kegiatan yang dilakukan kelembagaan (formal dan atau non formal) yang masuk 

dalam kuadran ini menunjukkan bahwa kegiatan  tersebut penting dan memiliki 

kinerja yang tinggi. Kegaitan kelembagaan ini perlu dipertahankan untuk waktu 

selanjutnya. 

• Kuadran III = Prioritas Rendah.  

Kegiatan lembaga yang termasuk dalam kuadran ini dianggap kurang penting 

oleh audiens dan pada kenyataannya kinerjanya juga tidak terlalu istimewa. 

Peningkatan kegiatan lembaga yang masuk dalam kuadran ini dapat 

dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan 

audiens sangat kecil. 
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• Kuadran IV = Berlebihan.  

Kuadran ini memuat kegiatan lembaga yang dianggap kurang penting oleh 

audiens dan dirasakan terlalu berlebihan. Peningkatan kinerja kegiatan lembaga 

pada kuadran ini hanya memboroskan sumberdaya. 
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