
137

Rekomendasi Peningkatan Kreativitas Melalui Pembelajaran Organisasi di Rumah 
Sakit Kusta Sumberglagah

Recommendations for Improving The Organizational Learning of Creativity in Leprosy 
Hospital Sumberglagah

KRISNAWAN
*Rumah Sakit Kusta Sumberglagah, Pacet Mojokerto

ABSTRACT

If the organization wants its resources be creative to improve the quality of its products, So it is tried to create 
an organizational climate that values   the creativity, provides opportunities either time, facilities and infrastructure or 
insentiveto employees in thinking, designing, researching and developing new products in order to make them more 
satisfying. The opportunity to be creative is very important owned by all employees, to achieve satisfactory performance 
and productivity. If the employees have a good chance to be creative, they will be able to produce a more profitable idea 
for the company. This research is conducted at Leprosy Hospital Sumberglagah Pacet Mojokerto and the method used 
is explanatory research done in cross-sectional, where the collection of information using a questionnaire. Data analysis 
is performed by the multiple regression analysis method by using the technique of Statistical Package for Social Science 
(SPSS). Based on the results of multiple linear regression analysis, it is known that the value of F calculated at 46. 975 
with a value of 0.000. Because of the significance value isless than 0.05, it can be concluded that the Organizational 
Learning and Leadership variables are significant influenced on the creativity simultaneously.
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PENDAHULUAN

Rumah Sakit Kusta Sumberglagah dulu sebuah 
rumah sakit yang hanya merawat orang kusta. Tetapi 
karena penyakit kusta makin lama semakin menurun 
prevalensinya maka Rumah Sakit Sumberglagah harus 
bisa merebut pasar pada pasien non kusta. Lokasi 
yang terpencil dan berbukit di daerah perkampungan 
masyarakat kusta juga merupakan hambatan untuk 
berkembang karena pasien yang datang hanya pasien 
kusta. Stigma masyarakat terhadap penyakit kusta juga 
merupakan suatu hambatan untuk berkembang. Untuk 
menjadi sekarang ini tentu butuh kemauan yang kuat dari 
seluruh staf rumah sakit kusta. Agar Rumah Sakit Kusta 
Sumberglagah bisa tetap bertahan (to survive) sekaligus 
mampu menghadapi persaingan di masa yang akan 
datang tentunya harus selalu menciptakan kreativitas, 
Untuk melakukan suatu kreativitas, seringkali institusi 
harus melakukan perubahan besar, mulai dari mengubah 
prosedur, struktur organisasi, mengubah model bisnis, 
bahkan membentuk unit bisnis yang baru.

Konsep organizational learning pada saat ini 
merupakan suatu konsep yang menarik perhatian baik 
peneliti, konsultan maupun praktisi ada tiga alasan yang 
mendasari pertama, banyak perusahaan besar yang 
mencoba mengembangkan struktur dan sistem guna 
menyesuaikan pada perubahan lingkungan, kedua 
perubahan lingkungan meningkatkan ketidakpastian 
terhadap perusahaan, dengan demikian meningkatkan 

kebutuhan perusahaan untuk belajar berbagai hal, ketiga, 
pembelajaran (learning) memiliki nilai analisis yang luas 
karena merupakan suatu konsep yang dinamis yang 
menyebabkan perusahaan mengalami perubahan secara 
terus menerus. Jika kualitas karyawan telah ditingkatkan 
melalui pembangunan modal manusia, langkah selanjutnya 
adalah memanfaatkan modal manusia tersebut untuk 
membangun modal organisasi (organizational capital), 
dengan mendesain organisasi berstruktur nirbatas 
dan berkapabilitas untuk belajar, berkapasitas untuk 
berubah.

Mulai tahun 2009 Rumah Sakit Kusta Sumberglagah 
telah menerapkan sistem manajemen berbasis Balanced 
scorecard. Dari hasil evaluasi mulai adanya inovasi di 
unit dan kinerja setiap unit pun meningkat. Kreativitas 
di Rumah Sakit Sumberglagah didefinisikan sebagai 
pelayanan baru dan atau sistem pelayanan baru, teknologi 
baru. Kreativitas masih rendah dibandingkan dengan 
target rumah sakit walaupun setiap tahun ada peningkatan 
jumlah kreativitas yang dihasilkan. Dari setiap unit yang 
menghasilkan kreativitas hanya unit tertentu yang setiap 
tahun menghasilkan kreativitas. Dukungan manajemen dan 
kepemimpinan yang proaktif pemberdayaan karyawan, 
sangat diperlukan untuk mendorong kreativitas karyawan. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menyusun 
rekomendasi untuk meningkatkan kreativitas melalui 
pembelajaran organisasi (organizational learning) di 
Rumah Sakit Kusta Sumberglagah.
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 
eksplanatory yang dilaksanakan secara cross sectional, 
di mana pada pengumpulan informasi menggunakan 
kuesioner. Penelitian ini mengacu pada pengukuran variabel 
kemudian dilanjutkan dengan membuat rekomendasi 
dalam upaya peningkatan kreativitas di Rumah Sakit 
Kusta Sumberglagah Mojokerto. Dalam penelitian ini yang 
dianalisis adalah organizational learning capability unit 
(kemampuan dalam belajar pengetahuan baru, kemampuan 
menciptakan ide baru, kemampuan memasyarakatkan 
ide baru). Organizational learning capability diukur dengan 
menggunakan kuesioner organizational learning capability. 
Informasi untuk menghitung nilai yang diperoleh dengan cara 
membagikan kuesioner ke team unit pelayanan, pengisian 
jawaban kuesioner dengan cara diskusi unit. Capacity for 
change organization kapasitas lembaga untuk berubah 
diukur dengan menggunakan kuesioner capacity for change. 
Kuesioner capacity for change adalah ukuran kemampuan 
lembaga dalam: (1) membangun leadership untuk berubah, 
(2) menciptakan perubahan, (3) memobilisasi komitmen 
untuk melaksanakan perubahan, (4) memantau kemajuan 
perubahan dan (5) menyelesaikan perubahan. Informasi untuk 
menghitung nilai yang diperoleh dengan cara membagikan 
kuesioner ke team unit pelayanan, pengisian jawaban 
kuesioner dengan cara diskusi unit. Sebagaimana disajikan 
dalam pertanyaan indikatif berikut kepada seluruh karyawan 
lembaga. Komitmen untuk melaksanakan perubahan, 
kemampuan memantau kemajuan perubahan). Organisasi 
nirbatas (boundaryless organization) batas hubungan vertikal 
organisasi, batas hubungan horizontal organisasi, batas 
hubungan eksternal organisasi, batas hubungan geografis 
organisasi untuk mengukur batas lembaga disajikan melalui 
kuesioner. Informasi untuk menghitung nilai yang diperoleh 
dengan cara membagikan kuesioner ke tim unit pelayanan, 
pengisian jawaban kuesioner dengan cara diskusi unit. Pada 
kreativitas diukur dengan mentabulasi kreativitas setiap unit 
(pengambilan data sekunder) yang berupa kreativitas produk 
dan proses baik yang incremental maupun yang radikal di 
unit pelayanan di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah. Dari 
hasil analisis pengukuran organizational learning capability, 
capacity for change, boundaryless organization dan kreativitas 
selanjutnya dibuat rekomendasi dalam upaya peningkatan 
kecepatan inovasi di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah 
melalui Focus Group Discusion (FGD).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Pembelajaran Organisasi 
(Organizational Learning)

Lingkungan persaingan organisasi pada masa 
sekarang ini diwarnai dengan perubahan yang cepat 
dan penuh ketidakpastian. Dampak dari globalisasi 
dan perkembangan teknologi yang demikian pesat 
membuat lingkungan persaingan semakin ketat. Dalam 
kondisi seperti ini perusahaan harus dapat menemukan 
sesuatu sebagai keunggulan kompetitif bagi organisasi. 

Tabel 1.

Distribusi Organizational Llearning Masing-masing Unit 
Pelayanan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah

Nama unit Organizational Learning

Rendah Tinggi Sangat tinggi

Farmasi √

Fisioterapi √

Gizi √

Kamar operasi √

Laborat √

MR √

Prothese √

Radiologi √

Rwt inap √

Rwt jln √

UGD √

Total 3(27 %) 7 (64%) 1 (9%)

Keunggulan kompetitif tersebut dapat menjadi aset 
perusahaan untuk meningkatkan kinerja pasarnya, di mana 
salah satu bagian yang berpengaruh adalah organizational 
learning (Sinkula JM, 1997). Berdasarkan hasil penelitian 
diperoleh informasi bahwa dapat organizational learning 
unit sebagian besar adalah tinggi dan sangat tinggi yaitu 
8 unit (73%) dan yang rendah 3 unit (27%) jadi masih 
banyak unit yang kemampuan pembelajaran organisasi 
pada level unit masih rendah. 

Kemampuan teknologi informasi sebagai suatu 
kemampuan perusahaan untuk memobilisasi dan 
menyebarkan sumber daya yang berdasarkan teknologi 
informasi dalam kombinasi atau penggabungan dengan 
sumber daya dan kemampuan lain. Kemampuan 
teknologi informasi harus dipandang sebagai sesuatu 
yang melekat di dalam proses dan rutinitas organisasi 
yang memungkinkan rumah sakit untuk menciptakan 
nilai. Keterlibatan organisasi dalam proses pembentukan 
ide dipengaruhi juga oleh keyakinan karyawan tentang 
tanggung jawab atas tugas yang diberikan padanya serta 
pemahaman karyawan terhadap prosedur organisasi 
dalam mengelola ide. Organisasi juga harus memastikan 
bahwa karyawan terlibat ketika ide pertama kali.

Rumah sakit perlu meningkatkan efektivitas dari proses 
belajar (organizational learning) perusahaan. Hal tersebut 
dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan 
mengembangkan kapasitas dalam mempelajari pelanggan, 
pesaing, lingkungan bisnis, meningkatkan kemampuan 
bekerja sama dalam mempelajari pelanggan, pesaing, 
lingkungan bisnis, meningkatkan fokus untuk mempelajari 



Rekomendasi Peningkatan Kreativitas Melalui Pembelajaran Organisasi (Krisnawan) 139

pelanggan, pesaing, lingkungan bisnis. Fokus terhadap 
hal tersebut akan meningkatkan efektivitas organizational 
learning rumah sakit. Kemampuan belajar yang semakin 
efektif merupakan dasar yang kuat untuk meningkatkan 
keakuratan dari proses pengumpulan informasi pasar dan 
kecepatan dari proses penyebaran informasi. Rumah sakit 
perlu meningkatkan kecepatan dari proses penyebaran 
informasi. Informasi berharga dan akurat yang telah 
berhasil dikumpulkan akan mempermudah perusahaan 
dalam mengembangkan kemampuan inovasi yang 
berkelanjutan dan akan berarti jika aliran penyebaran 
informasi tidak berjalan dengan lancar. Peran yang aktif 
dari manajer dan diskusi multifungsi merupakan sarana 
untuk meningkatkan kecepatan penyebaran informasi

Tujuan didirikannya suatu organisasi adalah 
berusaha agar tetap bisa bertahan (survive) dalam 
jangka panjang, berkembang (developed) dalam jangka 
menengah dan mampu menghasilkan output yang 
lebih baik dalam jangka pendek. Tujuan jangka pendek 
tersebut meliputi mampu menghasilkan produk murah 
dan berkualitas, mampu merebut pangsa pasar, mampu 
menghasilkan profit dan mampu memberikan kepuasan 
kepada karyawan. Agar semua tujuan itu dapat terealisir 
maka organisasi harus berani melakukan perubahan 
atau inovasi sesuai dengan perkembangan lingkungan 
(breaking the rules) dan menanamkan kepercayaan 
bahwa melakukan sesuatu yang berbeda bukan berarti 
melawan tatanan yang sudah ada tapi justru sebagai 
upaya memenuhi kebutuhan pelanggan yang senantiasa 
berkembang dan berubah. 

Manajer atau pemimpin harus mengelola 
perubahan sebagai sebuah pertanggungjawaban integral. 
Untuk mengelola perubahan, manajer seharusnya 
mengembangkan pendekatan yang sesuai dalam 
mengadopsi dan mengimplementasikan perubahan 
itu. Sehingga proses perubahan organisasional yang 
akan dilaksanakan memperoleh dukungan dari semua 
anggota organisasi. Pemimpin juga harus mendukung 
proses perubahan melalui upaya penciptaan organisasi 
pembelajaran sebagai bagian budaya organisasi. 
Pemimpin yang mengimplementasikan program perubahan 
mempunyai komitmen untuk membuat perubahan 
fundamental dalam perilaku organisasional. 

Kondisi yang harus dikelola dalam transformasi atau 
perubahan yaitu ketidakpuasan dengan statusquo diantara 
karyawan, kebutuhan akan visi atau model masa depan 
yang akan menuntun redesign organisasi, dan kebutuhan 
akan proses perubahan yang dikelola dengan baik. Tiga 
kondisi ini harus dikelola untuk melewati penghalang 
perubahan yang datang dari manajer dan karyawan 
ketika perubahan budaya terjadi. Hasil Kemampuan unit 
memobilisasi komitmen untuk melaksanakan perubahan 
pada unit sebagian besar unit sudah memiliki kemampuan 
tinggi yaitu 6 unit dan yang memiliki kemampuan yang 
rendah yaitu 5 unit. Masih banyak unit yang mempunyai 
nilai rendah dan perlu ditingkatkan hal ini disebabkan 
banyak yang menganggap bahwa perubahan merupakan 

beban unit bukan kebutuhan. Akar permasalahan hambatan 
untuk semua organisasi adalah sama yaitu manajer dan 
karyawan memandang perubahan dengan cara yang 
berbeda. Para manajer level atas memandang perubahan 
sebagai kesempatan untuk memperkuat bisnis dengan 
menyesuaikan operasi dengan strategi dan meningkatkan 
karir. Sedangkan bagi kebanyakan karyawan termasuk 
manajer menengah perubahan dianggap mengganggu 
dan mengacaukan keseimbangan.

Perubahan bisa dilakukan secara suka rela maupun 
dengan paksaan melalui penggantian karyawan, training, dan 
pengunduran diri dan sanksi. Perubahan juga harus dikelola 
dengan baik secara integral bukan parsial. Proses perubahan 
adalah kekompakan atau semua elemen dalam organisasi 
harus berubah sehingga kepercayaan terhadap agen 
perubah dan kondisi ideal sangat diperlukan di masa yang 
akan datang. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kunci perubahan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan 
yang diperlukan sebagai agen perubah dalam hal ini adalah 
pemimpin yang konsisten dan mampu turut berpartisipasi 
dalam setiap proses perubahan yang akan dilakukan serta 
bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Pemimpin yang 
tidak hanya pandai memberi instruksi saja tetapi pemimpin 
yang bisa menjadi fasilitator, koordinator, konselor dan 
motivator bagi semua anggota organisasi. Sehingga 
proses perubahan organisasional yang akan dilaksanakan 
memperoleh dukungan dari semua anggota organisasi. 

Untuk memasuki lingkungan bisnis yang kom-
petitif dan turbulen, struktur organisasi harus dibangun 
dengan batas-batas vertikal, horizontal, eksternal dan 
geografik yang sehat. Batas vertikal dikurangi dengan 
membangun organisasi lintas fungsional (cross functional 
organization), sehingga memungkinkan seluruh personel 
perusahaan memfokuskan pengelolaan mereka pada 
proses yang digunakan untuk memberikan layanan 
bagi customers. Batas horizontal dikurangi dengan 
memberdayakan karyawan dan memanfaatkan teknologi 
informasi untuk information sharing, agar memungkinkan 
karyawan melakukan pengambilan keputusan dengan 
cepat atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 
mereka, sehingga customer memperoleh layanan cepat 
dan berkualitas. Batas eksternal dan geografis dikurangi 
melalui pembangunan trust based relationship dengan 
pemasok dan mitra bisnis dalam memberikan layanan 
cepat dan berkualitas kepada customer. 

Dengan dibentuknya tim yang berasal dari berbagai 
fungsi yang bertanggung jawab terhadap sistem, tim ini 
harus mampu belajar untuk menyempurnakan secara 
berkelanjutan sistem yang digunakan untuk melayani 
customers. Dengan berorientasi dan berfokus tim personil 
ini ke layanan bagi customers, setiap personil dari berbagai 
fungsi yang tergabung dalam tim akan mencurahkan 
kompetensi mereka ke pemuasan kebutuhan customers. 
Pendekatan sistem lintas fungsional adalah alternatif 
pengorganisasian modal manusia yang memanfaatkan 
sumber daya organisasi untuk memproduksi produk dan 
jasa yang menghasilkan value bagi customers. Lingkungan 
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bisnis yang di dalamnya customer memegang kendali 
bisnis, pendekatan pengorganisasian modal manusia 
yang berfokus kepada customer akan menghasilkan 
manfaat signifikan dibandingkan dengan pendekatan 
fungsional berjenjang. Pendekatan sistem lintas fungsional 
ini semua unit bekerja sama secara tim untuk memenuhi 
kebutuhan customer.

Sistem lintas fungsional dapat dibangun dengan 
mengurangi jumlah jenjang organisasi melalui program 
pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan 
berarti memampukan dan memberi kesempatan kepada 
karyawan untuk merencanakan, mengimplementasikan 
rencana, dan mengendalikan implementasi rencana 
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya atau tanggung 
jawab kelompoknya. Tim lintas fungsional didorong untuk 
memfokuskan orientasinya ke hubungan horizontal, bukan 
ke hubungan vertikal ini berarti bahwa semua permasalahan 
yang berhubungan dengan pelayanan ke customer harus 
diselesaikan oleh tim. Peningkatan hubungan horizontal 
dapat dimungkinkan melalui pemanfaatan secara optimal 
teknologi informasi yang menyediakan fasilitas database 
untuk information sharing. 

Hubungan eksternal organisasi merupakan modal 
eksternal rumah sakit (external/relational/customer capital). 
Pergeseran paradigma yang muncul seperti fokus pada 
hubungan jangka panjang daripada transaksi pertukaran 
jangka pendek, membawa perbaikan yang signifikan bagi 
rumah sakit. Melalui interaksi jangka panjang dengan 
konsumen rumah sakit dapat memperoleh akses secara 
detail dan pengetahuan yang berguna tentang konsumen. 
Oleh karena itu konsumen yang loyal merupakan salah 
satu modal hubungan yang paling penting sehingga 
rumah sakit harus menaruh perhatian lebih dalam masalah 
tersebut. Pelanggan adalah kunci dari visi organisasi, 

oleh karena rumah sakit harus mengetahui apa yang 
mereka perlukan, inginkan dan kecenderungan dari pilihan 
mereka. Supplier memiliki pengaruh signifikan pada 
produk organisasi dengan syarat dari kualitas dan biaya 
yang sama baiknya dengan jadwal produksi.

Gaya Kepemimpinan

Keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan tidak lepas dari peran kepemimpinan, 
karena kepemimpinan adalah kemampuan untuk 
memengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu 
tindakan pada diri seseorang atau sekelompok orang 
untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Hasil 
dari penilaian diperoleh informasi bahwa sebagian besar 
tipe kepemimpinan unit adalah bebas terkendali sebesar 
6 unit dari sebelas unit yang diteliti dan 3 unit memiliki 
tipe kepemimpinan demokratik dan didapatkan informasi 
bahwa unit yang gaya kepemimpinan otokratik demokratik 
semua tidak kreatif, yang memiliki gaya kepemimpinan 
bebas terkendali 2 tidak kreatif, yang kurang kreatif 1 unit, 
yang kreatif 2 unit dan yang sangat kreatif 1 unit.

Pada prinsipnya tipe gaya kepemimpinan tidak ada 
yang lebih baik atau lebih jelek tipe gaya kepemimpinan 
biasanya juga disesuaikan keadaan organisasi tersebut. 
Dari hasil penelitian di organisasi ini yang paling cocok 
untuk Rumah Sakit Kusta Sumberglagah adalah tipe gaya 
kepemimpinan bebas terkendali. Gaya kepemimpinan 
yang tepat dapat menimbulkan motivasi karyawannya 
untuk berprestasi karena sukses dan tidaknya karyawan 
dalam mengukir prestasi kerja dapat dipengaruhi oleh 
gaya kepemimpinan atasannya. Pemimpin yang efektif 
akan dapat menjalankan fungsinya tidak hanya ditunjukkan 
dari kekuasaan yang dimiliki, tetapi juga ditunjukkan oleh 
sikap untuk memotivasi karyawan dalam menjalankan 

Tabel 2.
Distribusi Tipe Gaya Kepemimpinan Masing-masing Unit Pelayanan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah 

Unit
Gaya Kepemimpinan

Tingkat Pendidikan Otokratik Demokratik Bebas terkendali

Farmasi S1 √

Fisioterapi D3 √

Gizi D3 √

Kamar operasi S1 √

Laborat S1 √

MR D3 √

Prothese SLTA √

Radiologi D3 √

Rwt inap D3 √

Rwt jln S1 √

UGD D3 √

Total 2 (18%) 3 (27%) 6 (55%)
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tugasnya. Keberadaan pemimpin dalam organisasi 
merupakan hal yang terpenting karena merupakan tulang 
punggung dan memiliki peranan yang strategis dalam 
mencapai tujuan organisasi. Seorang pimpinan sebaiknya 
tidak terlalu cepat memberi kritik jika cara dan hasil kerja 
karyawan belum sebagaimana diinginkan, tetapi memberi 
dorongan dan kepercayaan kepada karyawan untuk 
mengoreksi dan memperbaiki kinerjanya. Dalam suasana 
kerja seperti ini daya kreativitas karyawan akan dipupuk 
dan berkembang.

Kreativitas

Dalam kehidupan khususnya dalam organisasi 
kreativitas sangat penting, karena kreativitas merupakan 
suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses 
kehidupan manusia. Kreativitas manusia melahirkan 
pencipta besar yang mewarnai sejarah kehidupan 
umat manusia dengan karya spektakulernya. Kreativitas 
unit pelayanan di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah 
memberikan informasi bahwa masih banyak unit yang 
masih kurang kreatif dan tidak kreatif yaitu 8 unit (73%), 
sedangkan yang kreatif 3 unit (27%) ini menunjukkan 
bahwa kreatif di rumah sakit masih relatif rendah dan masih 
perlu dorongan agar kreatifit Kondisi yang memungkinkan 
seseorang menciptakan produk kreatif yang bermakna 
adalah kondisi pribadi dan lingkungan yaitu sejauh mana 
keduanya mendorong seseorang untuk melibatkan dirinya 
dalam proses kreativitas.

Tabel 3.

Distribusi Frekuensi Kategori Kreativitas Masing-masing 
Unit Pelayanan di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah 

Nama Unit Kreativitas

Tidak 
Kreatif

Kurang 
Kreatif

Kreatif
Sangat 
kreatif

Farmasi √

Fisioterapi √

Gizi √

Kamar 
operasi

√

Laborat √

MR √

Prothese √

Radiologi √

Rwt inap √

Rwt jln √

UGD √

Total 7(64%) 1(9%) 2(18%) 1(9%)

REKOMENDASI

Berikut adalah Rekomendasi Pembelajaran Organisasi 
(Organizational learning) untuk meningkatkan kreativitas 
di Rumah sakit Kusta Sumberglagah: Mengidentifikasi 
katagori pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung 
keseluruhan program di rumah sakit. Setiap unit wajib 
memasukan program pendidikan dan pelatihan di renstra 
unit. Saluran internet bisa di akses dengan mudah oleh 
semua unit dengan penambahan perangkat pendukung. 
Pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, 
mengikuti pelatihan/seminar yang berkaitan dengan 
lingkup kerja, berpartisipasi dalam organisasi profesi, 
pemberian fasilitas kerja yang baik, dan aturan dan 
prosedur organisasi yang memungkinkan terciptanya ide 
kreatif. Adanya manajemen ide dan prosedur organisasi 
yang memungkinkan terciptanya ide kreatif dan Karyawan 
dibebaskan untuk melakukan eksperimen mengambil 
risiko, dan secara terbuka mengukur hasil kinerja. 
Mewajibkan seluruh anggota organisasi untuk melakukan 
sosialisasi atau berbagi pengetahuan yang baru di dapat. 
Adanya agen perubahan (seseorang baik dari dalam 
rumah sakit maupun luar rumah sakit yang menyediakan 
bantuan teknis, spesialis, nasehat dalam mengelola 
usaha perubahan. Pemberdayaan karyawan sehingga 
mampu merencanakan, mengendalikan dan mengambil 
keputusan atas pekerjaannya.

SIMPULAN

Pada penelitian ini sebagian besar tipe gaya 
kepemimpinan di unit layanan adalah tipe bebas terkendali 
gaya kepemimpinan bebas terkendali membuat karyawan 
memiliki inovasi yang baik. Gaya kepemimpinan bebas 
terkendali cenderung membuat unit lebih kreatif dan 
sebagian besar memiliki nilai organizational learning 
capability, capacity for change tinggi dan sangat tinggi 
dan boundaryless organization kurang ada batas dan 
tidak ada batas. Organizational learning unit sebagian 
besar adalah tinggi dan sangat tinggi akan tetapi masih 
banyak unit yang kemampuan pembelajaran organisasi 
pada level unit masih rendah. Nilai organizational learning 
yang tinggi membuat unit lebih kreatif dan sangat kreatif. 
Unit yang mempunyai nilai Organizational Learning yang 
rendah semua tidak kreatif. Kreativitas unit pelayanan di 
Rumah Sakit Kusta Sumberglagah memberikan informasi 
bahwa masih banyak unit yang masih kurang kreatif 
dan tidak kreatif. Unit yang tidak kreatif sebagian besar 
mempunyai pendidikan D3 dan SLTA dan tipe gaya 
kepemimpinan otokratik. Organizational learning dan 
Kepemimpinan secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap kreativitas.

SARAN

Menjadikan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah 
menjadi organizational learning yang pada akhirnya 
bisa meningkatkan dan mempercepat kreativitas 
organisasi. Perlu dilakukan pemberian penghargaan 
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bagi karyawan yang melakukan pembelajaran, saling 
berbagi pengetahuan dan menciptakan pengetahuan 
yang baru di Rumah Sakit Kusta Sumberglagah, 
misalnya penghitungan angka kredit point guna kenaikan 
pangkat, prioritas disekolahkan atau mengikuti diklat 
dan sebagainya. Pengetahuan yang dimiliki organisasi 
harus diimplementasikan dengan dukungan penggunaan 
teknologi informasi karena melalui adopsi teknologi 
informasi, organisasi dapat meningkatkan kemampuan 
dan kekuatan untuk mengembangkan pengetahuan, ide-
ide baru sehingga dapat menghasilkan temuan baru yang 
memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui informasi 
yang didapat dari konsumen. Memotivasi para profesional 
baik karyawan maupun manajer, khususnya, yang terlibat 
dalam proses pembelajaran baik self learning maupun 
organizational learning karena proses pembelajaran 
individual (self learning) organizational learning akan 
membawa dampak bagi tercapainya knowledge worker. 
Membangun budaya organisasi yang mendukung proses 
inovasi, seperti budaya kreatif, pengambilan risiko (Risk 
taking), budaya gagal yang mentolerir kesalahan dan 
kegagalan, serta budaya untuk memberikan penghargaan 
(reward and motivation) kepada pelaku inovasi dalam 
organisasi.
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