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 Kebijakan otonomi daerah telah memunculkan serangkaian pertanyaan dan 
harapan terhadap pelaksanaan pembangunan. Analisis kinerja terhadap 
program kesejahteraan sosial selama ini menegaskan bahwa proses 
pembangunan harus melibatkan kepentingan semua pihak, baik pemerintah, 
dewan perwakilan, dan masyarakat. Relasi ketiganya merupakan kekuatan 
untuk menyelenggarakan pembangunan, pemerintahan, dan layanan 
masyarakat. Konsekuensinya, partisipasi masyarakat merupakan “intensif 
moral”, aktualitas untuk melibatkan diri dalam proses besar yang tengah 
berlangsung. Untuk kondisi DIY, terlampir Draft II Program Pembangunan 
Daerah Propinsi DIY 2001-2005.  

 
 Yanaterasila sebagai kelompok sukarela (voluntary associations) --yang 

berada dalam konteks kebijakan otonomi daerah-- niscaya merumuskan 
semacam kode reorientasi dan reposisi ke depan. Untuk mencapai hal tersebut, 
terdapat kaidah terhadap target mutu yang diharapkan (quality control), 
jaminan mutu capaian (quality insurance), perwujudannya dalam bentuk, 
struktur kelembagaan (capasity building), ketersediaan SDM, mekanisme 
kerja, monitoring, evaluasi, dan penilaian hasil.   

 
 Optimalisasi layanan merupakan keutamaan. Untuk itu diperlukan program 

pemberdayaan SDM (sistem rekruitmen, kompensasi, dan evaluasi kinerja), 
analisis sosial dan kebijakan, serta pengambilan keputusan yang tetap 
bernuansa kesukarelaan. Dengan demikian, optimalisasi layanan akan menjadi 
tradisi yang berbasis komunitas, dengan standar layanan yang disepakati. 
Krusialnya adalah penilaian yang beragam dari masyarakat terhadap sepak 
terjang organisasi sosial. Pengemasan kaidah “ketara-ketari-ketarik” sebagai 
citra diri untuk standar layanan diharapkan menjadi kekuatan Yanaterasila. 
Yang dibutuhkan Yanaterasila dalam pemberdayaan kesejahteraan sosial dan 
institusi lokal adalah reinvestasi modal sosial, yaitu kepercayaan, 
penyembuhan krisis, penataan kembali fondasi ekonomi, dan pengelolaan 
untuk menyikapi arus demokrasi berskala global. 

 
 Terdapat kecenderungan, kaidah evaluasi bukan lagi untuk mengetahui “What 

was hapenning”, melainkan “What is the performance after hapenning” (Apa 
kinerja pasca-layanan). Evaluasi kinerja merupakan ukuran keberhasilan atau 
kegagalan untuk meningkatkan kapasitas belajar sosial masa depan yang 
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normatif lebih baik. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil yang diraih oleh 
individu, kelompok, institusi, dan program. Evaluasi yang berorientasi layanan 
masyarakat  bukanlah pada proses yang semata-mata ditempuh, perlakuan 
kepada bawahan dan atasan, atau bagaimana akuntabilitas berjalan dalam 
Yanaterasila. Evaluasi ini menekankan kualitas, nilai dasar-visi-misi, 
memperhatikan aspirasi-kebutuhan-partisipasi, otoritas yang lebih tinggi 
kepada relawan, menekankan societal learning dalam layanan publik, 
penekaan pada evaluasi kinerja secara kesinambungan, partisipasi masyarakat, 
dan akuntabilitas. Dengan kaidah evaluasi di atas, kepuasan masyarakat 
merupakan harga yang harus dibayar oleh para relawan sosial. Siapapun tidak 
bisa mengklaim atas nama masyarakat, sepanjang tidak berorientasi pada 
masyarakat itu sendiri.  


