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BAB IV 
BIROKRASI PEMERINTAH DALAM 

MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK 
DI INDONESIA 

 
 

irokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan 
besar dalam menggerakkan organisasi, karena birokrasi 
ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional 

dalam sebuah organisasi. Birokrasi merupakan sarana dan alat 
dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang 
semakin modern dan kompleks, namun masalah yang dihadapi 
oleh masyarakat tersebut adalah bagaimana memperoleh dan 
melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi 
kepentingan rakyat banyak. Seperti rumusan tipe idealnya 
birokrasi Max Weber yang mendefinisikan birokrasi sebagai suatu 
bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, 
dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat 
yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut (Thomson, 1961: 
152). 

 
Pelayanan Pemerintah pada umumnya dicerminkan oleh 

kinerja birokrasi Pemerintah. Apabila saat sekarang masih terjadi 
ekonomi biaya tinggi dan segala bentuk inefisiensi di sektor 
Pemerintah (red tape), hal ini setidak-tidaknya bersumber dari 
kinerja birokrasi yang masih belum baik dan memuaskan 
masyarakat. 

 
Secara konsep menurut Blau (1963), birokrasi adalah 

organisasi yang ditujukan untuk memaksimumkan efisiensi dalam 
administrasi (Albrow, 1989: 83) yang menurut Sayre memiliki ciri-
ciri: spesialisasi tugas-tugas, hierarki otoritas, badan perundang-
undangan, sistem pelaporan, dan personel dengan keterampilan 
dan peranan khusus (Albrow, 1989: 96). Weber sendiri sebagai 

B 
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penggagas birokrasi memberikan ciri-ciri yang lebih rinci hingga 
disebut sebagai organisasi yang rasional (ideal types), tidak 
sekalipun dimaksudkan menciptakan bentuk inefisiensi di dalam 
organisasi pemerintahan negara. Dari pemahaman ini birokrasi 
Pemerintah mestinya tidak menjadi buruk dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya. 

 
Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, 

salah satu konsekuensinya adalah masyarakat semakin cerdas 
berkat aksesnya kepada pendidikan formal yang semakin tinggi. 
Dalam keadaan demikian tuntutan pelayanan kepada aparatur 
birokrasi Pemerintah semakin meningkat. Peningkatan tuntutan 
pelayanan tersebut tidak hanya karena kebutuhan masyarakat 
semakin rumit, tetapi juga karena meningkatnya kesadaran 
masyarakat akan memperoleh haknya. 

 
Jika dilihat dari perjalanan tumbuhnya birokrasi, pada 

dasarnya birokrasi bukan suatu fenomena yang baru, karena sudah 
ada sejak ribuan tahun yang lalu walaupun bentuknya yang masih 
sangat sederhana, karena kebutuhan masyarakat yang harus 
dipuaskan pada saat itu pun masih sangat sederhana. Hal ini bisa 
dilihat pada masa peradaban Mesir Kuno, Tiongkok Kuno, Romawi 
Kuno, Yunani Kuno, dan sebagainya, di mana bentuk organisasi 
birokrasi, administrasi pajak, supervisi pekerjaan-pekerjaan umum 
sistem penempatan pegawai pada jabatan publik telah dilakukan 
pada masa lampau. Salah satu contoh yang bisa dilihat bahwa 
birokrasi pada masa peradaban Mesir Kuno (Fir'aun) di mana pada 
masa tersebut sudah dilakukan pengaturan air secara publik, 
kolektif dan diatur oleh negara, karena berhubungan dengan faktor 
ekonomi, dengan memanfaatkan sungai Nil. Namun, pola birokrasi 
yang dijalankan pada masa ini bukan untuk kepentingan rakyat 
banyak tetapi untuk kepentingan raja (Fir'aun) dan keluarganya, 
dan pola hubungan raja dan rakyatnya adalah Raja (Fir'aun) 
menempatkan dan menganggap dirinya dewa, maka pengabdian 
kepadanya diidentikkan dengan pengabdian kepada dewa. Hal ini 
tercermin dari sistem administrasi Mesir Kuno dikodifikasikan, 
dikoordinasikan, dirancang untuk bergerak dengan mekanisme 
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tertentu, dibangun untuk suatu tujuan tertentu, tidak ada satu pun 
kebijaksanaan yang dapat ditoleransi, serta dijalankan atas 
kekuatan dan paksaan.  

 
Birokrasi Pemerintah sekarang adalah warisan dari masa 

pemerintahan sebelumnya. Sejak Pemerintah Orde Baru 
melaksanakan Pembangunan Nasional pada awal 1970-an, 
birokrasi Pemerintah berkembang dengan struktur dan jumlah 
pegawai yang membesar. Peran yang dijalankan pun meluas, 
terlihat umpamanya dengan kontribusinya yang besar di dalam 
setiap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, penggerak mesin 
administrasi pemerintahan, pengendali dan pelaksana program 
pembangunan dengan memposisikan diri sebagai agen perubahan. 
Orientasi birokrasi boleh dibilang lekat dengan politik Pemerintah, 
tidak sekalipun tindakan birokrasi bebas nilai, sehingga sisi 
profesionalisme di bidang administrasi kerap sukar dibedakan 
antara nuansa politik Pemerintah atau semata-mata teknis 
administrasi.  

 
Tampaknya pembinaan Pemerintah selama masa Orde Baru 

yang sentralistik cukup berhasil menjadikan birokrasi sebagai 
instrumen yang sangat handal, loyal, berdedikasi, dan terpercaya 
untuk menjalankan misi politik Pemerintah daripada negara, 
namun sayangnya di sisi lain birokrasi tidak lekang dari patologi, 
yaitu suburnya korupsi. 

 
Sekarang di tengah iklim politik negara yang telah berubah 

demokratis terselip harapan tentang perubahan dalam performa 
birokrasi. Artinya, birokrasi Pemerintah diharapkan lebih optimal 
memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat sebagai pihak 
paling utama yang harus dilayani. Dengan kinerja birokrasi 
Pemerintah yang masih menampilkan red tape atau inefisiensi 
dalam pelayanan, termasuk masih terdapat patologi (korupsi), 
tampaknya masih ada resistensi dalam sikap dan perilaku para 
birokratnya (pegawai) dalam memandang tugas dan fungsinya 
yang telah terpupuk lama. Pemerintah sudah tentu harus 
mengubah kondisi ini meskipun di sisi lain perkembangan 
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masyarakat yang semakin kritis dan rasional akan pula mengimbas 
pada sikap dan perilaku birokrat (pegawai) karena di situ terselip 
kontrol eksternal.  

 
Perubahan birokrasi Pemerintah umumnya lebih 

berhubungan dengan politik Pemerintah walaupun secara 
konseptual perkembangan masyarakat tidak pula terabaikan. 
Dengan kata lain, kondisi kinerja birokrasi Pemerintah dengan  
segala macam sikap dan perilaku birokratnya tentu tidaklah lepas 
dari besarnya akses politik Pemerintah di samping pengaruh 
perkembangan masyarakat dalam membentuk nilai budaya 
birokrasi (Sinambela, dkk, 2010: 70-71). 
 
 
A. Birokrasi di Indonesia 

Perkembangan birokrasi dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia tidak terlepas dari faktor historis (sejarah). Apa yang 
dicapai birokrasi sekarang ini merupakan perjalanan sejarah yang 
panjang, walaupun sejarah tidak pernah berulang kembali, namun 
dengan menggunakan secara seksama fakta sejarah akan diperoleh 
perhatian yang lebih tepat mengenai fakta yang kini ada. Sejarah 
pun akan membantu perspektif masa depan, apa saja yang telah 
dilakukan oleh administrasi publik dapat terungkap melalui 
sejarah, sehingga dapat dilacak jejak birokrasi yang dilakukan oleh 
administrasi publik, mulai zaman kerajaan yang masyarakatnya 
masih sangat sederhana, masa kolonial sampai dengan setelahnya 
yang masyarakatnya yang lebih relatif modern. Dengan analisis 
sejarah, dapat dipelajari teknik analisis atau teknik pemecahan 
masalah yang akan menunjukkan bagaimana proses birokrasi yang 
dilaksanakan oleh administrasi publik berlangsung bersama-sama 
dengan aspek masyarakat lainnya, sehingga timbul pertanyaan 
adalah apakah proses semacam itu dapat diterapkan dalam bidang 
yang sama di masa kini. 
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1. Periode Kerajaan 
 
Tinjauan sejarah birokrasi dengan melihat keberadaan 

kerajaan yang pernah ada di Indonesia, dimulai kira-kira abad ke V 
yaitu kerajaan Kutai (Kalimantan Timur), dan Kerajaan 
Tarumanegara (Jawa Barat). Dari peninggalan kerajaan ini, agama 
dan kebudayaan Hindu sangat berpengaruh saat itu. Kemudian 
abad ke VII berdiri kerajaan Sriwijaya (Palembang) merupakan 
kerajaan maritim yang menitikberatkan pada kekuatan armadanya 
di lautan serta memegang peranan besar dalam percaturan politik 
di Asia Tenggara. Di Jawa Tengah muncul pula kerajaan-kerajaan 
seperti kerajaan Kalingga (abad ke VII), kerajaan Sanjaya (abad ke 
VIII), kerajaan Syailendra (abad ke VIII dan ke IX). Budaya dan 
agama yang berkembang pada masa ini adalah berkembangnya 
Hindu dan Buddha, refleksi budaya tersebut adanya candi 
Borobudur (candi agama Buddha abad IX) dan candi Prambanan 
(candi agama Hindu abad ke X). Di Jawa Timur berkembang 
kerajaan-kerajaan seperti Darmawangsa (abad X), kerajaan 
Airlangga (abad XI), kerajaan Kediri (abad ke XII), kerajaan Singosari 
(abad ke XIII), kerajaan Majapahit (tahun 1293-1520), kerajaan 
Mataram (Dekker, 1981: 135-137). 

 
Pada masa feodal dalam kehidupan masyarakat terdapat 

pola lapisan masyarakat yang hierarkis di mana yang berada  
di puncak, duduk penguasa tertinggi yaitu raja, kemudian lapisan 
kedua adalah kaum bangsawan, tentara dan para pendeta, dan 
lapisan paling bawah atau terendah adalah masyarakat biasa yang 
terdiri dari petani dan buruh tani. Pola lapisan di dalam masyarakat 
feodal tersebut lebih bersifat tertutup (closed social stratification), 
yang membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu 
lapisan ke lapisan yang lain, baik yang merupakan gerak ke atas, 
atas ke bawah. Di dalam sistem yang demikian untuk menjadi 
anggota suatu lapisan tertentu dalam masyarakat tersebut adalah 
kelahiran, seperti keanggotaan lapisan bangsawan diperoleh oleh 
seorang anak yang lahir karena kedudukan orang tuanya yang 
bangsawan. Adapun pola kekuasaan dan wewenang dijelmakan 
pada diri seseorang yaitu raja, sedangkan mereka yang menerima 
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pengaruhnya adalah mereka yang berada pada lapisan  
di bawahnya, yaitu lapisan kaum bangsawan, tentara, serta lapisan 
paling bawah yaitu pedagang, petani, dan buruh tani. 

 
Pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi 

negara (kerajaan) adalah raja, dan secara formal mempunyai hak 
untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi, jika perlu dengan 
paksaan, serta negara (kerajaan) dalam hal ini raja yang membagi-
bagi kekuasaan yang lebih rendah derajatnya. Kekuasaan yang 
lebih rendah derajatnya dari raja biasanya dijalankan oleh 
segolongan kecil masyarakat yang menamakan diri The Rulling 
Class (Mosca, 1939: 50), di antara orang-orang yang merupakan 
warga the rulling class terdapat pemimpinnya, meskipun menurut 
hukum dia tidak merupakan pemegang kekuasaan yang tertinggi. 
Dalam masyarakat feodal atau masa kerajaan, the rulling class 
dipegang oleh bangsawan, contohnya pada masa Majapahit 
terdapat Mahapatih. 

 
Golongan yang berkuasa tidak mungkin bertahan terus 

tanpa didukung oleh masyarakat, karena itu golongan tersebut 
senantiasa berusaha untuk membenarkan kekuasaannya terhadap 
masyarakat dengan maksud agar kekuasaannya dapat diterima 
masyarakat sebagai kekuasaan yang legal dan baik untuk 
masyarakat yang bersangkutan, oleh sebab itu golongan yang 
berkuasa berusaha menanamkan kekuasaannya dengan jalan 
menghubungkannya dengan kepercayaan dan perasaan yang kuat 
di dalam masyarakat yang bersangkutan, yang pada dasarnya 
terwujud dalam nilai dan norma (Soekanto, 2000: 297-298). Pola 
birokrasi yang terjadi pada masa feodal di atas penyalurannya 
terjadi dari lapisan bawah mengarah pada lapisan atas, di mana 
kekuasaan dan wewenang yang dimiliki penguasa dijalankan 
dengan menguasai bidang-bidang kehidupan masyarakat baik 
dengan paksaan, kepatuhan terhadap segala tindakan dan 
kemauan penguasa, bisa juga atas dasar kepercayaan dan 
pemujaan, karena menganggap sumber kemampuan adalah 
sesuatu yang berada atau dimiliki raja, sehingga ukurannya adalah 
bagaimana bentuk pengabdian masyarakat pada rajanya. 
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Pada masa ini kerajaan Mataram dapat menjadi salah satu 
model dari negara tradisional yang memiliki corak birokrasi 
patrimonial/tradisional. Menurut B. Schrieke dalam Djoko Suryo 
(1993: 5), mengatakan kerajaan Mataram memiliki daerah 
teritorial yang hampir mencakup wilayah di pulau Jawa. Dinasti 
menempatkan raja tidak hanya sebagai pewaris tahta kerajaan, 
tetapi sekaligus juga menempatkan fungsi raja sebagai kepala 
rumah tangga perekonomian kerajaan yang bersifat paternalistik. 
Sebagai seorang pemegang kekuasaan negara, raja Mataram 
menempatkan diri sebagai seorang Gusti (yang disembah dan 
dipuja atau “suhun-susuhunan” bahasa Jawa) untuk membedakan 
diri dari rakyatnya yang ditempatkan sebagai seorang kawula. 
Sebagai seorang pemegang kekuasaan, sang raja memiliki otoritas 
untuk membagi-bagikan wilayah kekuasaan, jabatan, kemakmuran, 
dan prestise, kepada anggota keluarganya dan pembantunya 
dalam formasi birokrasi pemerintahan kerajaan. Pembagian 
wilayah kerajaan disusun secara tersentral, serta berpusat istana 
sebagai pusat kekuasaan. Pembagian wilayah kerajaan dan 
kekuasaan menggambarkan hubungan antara pusat dan daerah/ 
pinggiran, Negara Agung-Manca Negara/pesisir, Kuthagara-Desa, 
dan hubungan vertikal kawula-Gusti. 

 
Pada masa kerajaan ini raja sebagai kepala negara dan 

kepala pemerintahan, selalu didampingi oleh ahli-ahli 
pemerintahan (land) dan pengurusan praja (country) yang 
memperoleh keahliannya melalui pendidikan dan pengalaman 
menurut sistem yang berlaku pada waktu itu, yang pada umumnya 
bersifat individual dan personal. Mengingat sifat keadaan dan 
kebudayaan pada zaman itu, pada umumnya mereka adalah ahli 
agama, ahli nujum, ahli filsafat, ahli keprajaan, dan ahli perang. 

 
Adapun menurut WF. Wertheim dalam Djoko Suryo (1993: 

8), dalam rangka menghindarkan diri dari ancaman disintegrasi 
kerajaan dan untuk membina kelestarian pembayaran upeti ke 
istana, maka cara yang ditempuh di antaranya perjalanan raja 
keliling daerah secara teratur, penempatan agen-agen terpercaya 
di daerah, memiliki “orang jaminan” (personal guarantees), 
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penempatan putra pejabat di istana sebagai abdi keraton, 
penempatan keluarga dalam posisi penting, mengawasi pejabat 
dengan menggunakan mata-mata atau sensor, dan menarik 
pejabat lokal ke pusat apabila mereka dianggap membalelo. 

 
2. Periode Kolonial 

 
Panggung sejarah kolonialisme di Indonesia diawali dengan 

kedatangan orang Eropa di perairan nusantara, mereka adalah 
orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang Spanyol, yang 
ingin mencari pusat tanaman rempah. Selanjutnya pada akhir abad 
ke XVI menyusul pula orang-orang Belanda (VOC/kapitalisme 
dagang) datang ke wilayah nusantara. Di dalam perjalanan 
berikutnya kolonial Belanda mulai memainkan peranan dalam 
percaturan perdagangan dan politik sehingga terjadi penguasaan/ 
penjajahan yang berkepanjangan (± 350 tahun) terhadap wilayah 
dan kehidupan bangsa Indonesia. Di dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia, kolonial Belanda melakukan politik dengan mengadakan 
lapisan-lapisan masyarakat serta diskriminasi dalam semua bidang 
kehidupan, di mana lapisan masyarakat atas adalah golongan 
Eropa, lapisan kedua adalah Timur Asing, dan lapisan paling bawah 
adalah Bumi Putera (Ismaun, 1970: 56). Dalam keadaan demikian 
proses birokrasi dan aparatur negara bukan sebagai pelayan 
masyarakat tetapi bagaimana pelayanan yang menguntungkan 
bagi penguasa. 

 
Kapitalisme dagang yang sangat berpengaruh dalam abad 

XVI dan abad XVII mengakibatkan situasi yang sangat menyedihkan 
yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi harus diderita oleh 
rakyat biasa yang terdiri atas kaum buruh dan petani, seperti yang 
dikatakan L. Laendecker pola produksi yang didasarkan perjanjian-
perjanjian tetapi sesungguhnya tidak banyak yang dapat dituntut 
oleh pihak buruh dan petani, dari segi ekonomi mereka tidak 
punya pilihan lain daripada menerima syarat-syarat yang diajukan 
oleh kaum usahawan kapitalis dagang tersebut, bagaimanapun 
tidak adilnya syarat-syarat tersebut (Laeyendecker, 1983: 17). 
Kaum buruh dan petani tidak berdaya terhadap penghisapan yang 
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dilakukan terhadap mereka, dan kemiskinan mereka menjadi 
sangat memilukan. Mereka tanpa hak, tanpa daya, tanpa 
kemampuan untuk berorganisasi, kaum buruh dan petani 
merupakan lapisan masyarakat yang terendah. Di dalam struktur 
stratifikasi sosial terdapat perbedaan antara berbagai lapisan satu 
sama lain sangat meningkat, kesejahteraan terbagi sangat tidak 
merata dan kontras yang begitu tajam. 

 
Jika dilihat dari sudut pandang kelembagaan, pada masa 

kolonial Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Daendels 
sudah meletakkan dasar-dasar birokrasi modern di Indonesia, yaitu 
dibentuknya jabatan kenegaraan (ambten, public of fices) dengan 
rumusan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-
masing jabatan, menurut skala gaji tertentu yang dibayarkan dari 
kas negara. Selain itu membentuk sistem pemerintahan wilayah, 
yaitu provinsi, keresidenan, kabupaten, distrik, kecamatan, dan 
kemantren, yang masing-masing dikepalai oleh seorang pejabat 
negeri yang resmi (Admosudirdjo, 1990: 77). Walaupun birokrasi 
ditinjau dari sudut kelembagaan sudah mengarah pada birokrasi 
modern dan tertata rapi, namun jika dilihat dari orientasinya 
birokrasi pada masa ini dibentuk dan dijalankan untuk kepentingan 
penguasa kolonial, hal ini bisa dilihat pada masa Gubernur Jenderal 
Daendels dijalankan secara militer, keras dan otokrasi. Kebijakan 
yang dibuat pada masa itu adalah pembangunan jalan dari Anyer 
sampai Panarukan dengan metode kerja paksa, rakyat tidak 
memiliki pilihan, tidak sedikit masyarakat yang dihukum karena 
menolak perintah. Dengan keadaan demikian birokrasi tidak 
berada di pihak masyarakat dan berada pada posisi yang 
menguntungkan, sehingga birokrasi digerakkan hanya untuk 
kepentingan penguasa. 

 
Dengan adanya lapisan sosial pada masa kolonial, di mana 

Bumi Putera berada pada posisi lapisan bawah, peran orang 
Indonesia dalam birokrasi sangat kecil, menurut Edward H. 
Litchfield dan Alan C. Rankin, Pemerintah Kolonial Belanda sedikit 
sekali memberikan kesempatan pada orang-orang lndonesia untuk 
memperoleh pengalaman yang berarti dalam bidang administrasi. 
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Jalan untuk memperoleh kesempatan itu dipersulit, bahkan 
ditutup bagi orang-orang yang bukan golongan Eropa. Dalam 
departemen jarang sekali orang-orang Indonesia diberi 
kesempatan untuk memegang tanggung jawab yang berarti. Pada 
pemerintahan di daerah mereka berhasil mencapai pangkat tinggi, 
tetapi jarang sampai pada tingkatan yang menentukan 
kebijaksanaan politik atau dalam jabatan pimpinan yang penting. 
Dalam lapangan niaga orang Eropa dan orang Indo-Belanda 
memegang peranan, hanya pekerjaan clerk atau tugas teknik yang 
tidak berarti diberikan kepada orang Indonesia. Dalam dinas militer 
jabatan bintara ke atas hampir semua diduduki oleh orang yang 
bukan orang Indonesia (Handayaningrat, 1991: 51). 

 
Pada masa kolonial ini birokrasi semata-mata berfungsi 

hanya sebagai jembatan antara pihak penguasa dan yang dikuasai, 
yaitu pemerintahan asing dari Barat dan rakyat pribumi yang 
dijajah. Menurut Robert van Niel, dalam proses birokratisasi 
Pemerintah Kolonial Belanda mengembangkan sistem administrasi 
ganda (a dual system of administration). Di satu sisi dikembangkan 
penempatan jajaran pejabat administratif pemerintahan dari 
orang-orang Barat dengan sistem kolonial, pada sisi lain tetap 
mempertahankan segi-segi birokrasi patrimonial atau tradisional. 
Namun tetap dilandasi dengan prinsip-prinsip colour lines, race 
discrimination dan dominasi, yaitu pegawai pemerintahan dalam 
negeri adalah golongan putih, dan pegawai pangreh praja pribumi 
yang dikenal pula sebagai golongan “priyayi” di mana pemerintah 
kolonial masih perlu mempertahankan penguasa lokal dengan 
mengharapkan wibawa otoritas tradisional yang ditempatkan 
sebagai birokrat yang berfungsi sebagai agen Pemerintah Kolonial 
Belanda yang berhadapan dengan rakyat pribumi, dalam situasi 
tersebut Pemerintah Kolonial Belanda mengambil sikap 
membiarkan otoritas tradisional untuk berperan, selama tidak 
mengancam keamanan kekuasaan pemerintah kolonial. Gejala 
tersebut menimbulkan kecenderungan baru yang timbul,  
di antaranya adalah timbulnya gejala Neo-Feodalisme di kalangan 
korp pejabat pemerintah. Hal ini ditandai dengan lahirnya 
golongan pangreh praja atau golongan priyayi, yang 
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menggambarkan sebagai golongan educated yang menduduki 
posisi birokrat, tetapi bergaya kehidupan sebagai seorang 
aristokrat. Golongan birokrat-aristokrat atau “kaum priyayi” yang 
terpelajar pada akhirnya tidak bisa membebaskan diri dari ethos 
feodal, yang cara kerjanya tidak mendasarkan pada orientasi 
pencapaian tujuan, yang mestinya dapat mengembangkan 
profesionalisme dan keahlian sebagai golongan elite modern 
(Suryo, 1993: 11-12). 

 
3. Periode Setelah Masa Kolonial sampai dengan Sekarang 

 
Negara Indonesia tergolong negara yang sedang 

berkembang, masyarakatnya sedang mengalami transisi dari 
masyarakat tradisional menuju masyarakat modern (maju). Bagi 
Indonesia yang sudah terlalu lama mengalami penjajahan, kondisi 
tersebut sangat mempengaruhi dalam birokrasi pemerintahan. Hal 
ini tercermin dalam seleksi kenaikan pangkat, penerimaan 
pegawai, sampai dengan pelaksanaan tugas di mana yang 
diutamakan adalah loyalitas individu kepada pimpinan dan harus 
sesuai dengan pimpinan, bukan bagaimana kepentingan 
masyarakat diutamakan sehingga the right man on the right place 
tidak pernah tercapai. Demikian pula pengaruh kerajaan yang 
pernah ada di mana aparatur negara, pejabat negara dianggap 
sebagai priyayi, serta ada budaya sungkan terhadap atasan 
walaupun atasan melakukan penyimpangan.  

 
Negara berkembang, seperti Indonesia termasuk dalam 

kategori masyarakat transisional. Menurut Fred W. Riggs dalam 
Pamudji masyarakat transisional disebut dengan model 
masyarakat Prismatik (Prismatic Society), yaitu suatu masyarakat 
yang memiliki ciri-ciri tradisional atau agraria bersamaan dengan 
ciri-ciri modern atau industri, di dalam masyarakat prismatik 
terdapat sub model yang disebut sala. Ciri-ciri atau sifat-sifat 
masyarakat prismatik adalah adanya heterogenitas yang tinggi, 
formalisme yang tinggi, dan overlapping (Pamudji, S, 1986: 57-59). 
Ciri yang pertama adalah tingkat heterogenitas yang tinggi yaitu 
suatu campuran sifat-sifat masyarakat tradisional (fused society) 
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dan masyarakat modern (refracted society). Fused society adalah 
menunjukkan suatu fungsi dan diferensiasi lembaga, berbagai 
macam fungsi (politik, ekonomi, sosial dan lain-lain) menyatu 
dalam satu lembaga, masyarakat ini tersusun atas dasar hubungan 
kekeluargaan, kekerabatan dikepalai oleh seorang kepala suku 
yang mengemban berbagai macam fungsi, sekalipun akhirnya 
diserahkan juga kepada pembantunya. Refracted society adalah 
kebalikan fused society di mana dalam masyarakat telah 
berlangsung spesialisasi fungsi dan diferensiasi kelembagaan, 
setiap lembaga mengemban fungsi khusus tertentu, jadi sekian 
banyak fungsi dalam masyarakat diimbangi dengan sekian banyak 
lembaga. Di dalam ciri pertama ini fungsi administratif yang semula 
dilaksanakan atas dasar hubungan kekeluargaan tetap dilanjutkan, 
tetapi secara sembunyi-sembunyi, sementara itu disusun struktur 
jabatan kantor yang baru guna menggantikan organisasi atas dasar 
kekeluargaan, dan sepantasnya disiapkan seperangkat norma-
norma untuk dipatuhi. Walaupun kenyataannya norma tersebut 
diabaikan, jabatan dalam administrasi negara dijabat oleh orang-
orang atas dasar norma yang bersifat universalistik tetapi 
kenyataannya diam-diam diisi oleh orang-orang yang punya 
hubungan keluarga, hal ini merupakan salah satu ciri dalam 
pengadaan pegawai dari model sala. Ciri kedua dari masyarakat 
prismatik adalah tingkat formalisme yang tinggi yaitu tingkat 
ketidaksesuaian (discrepancy) atau tingkat kongruensi 
(congruence) antara apa yang telah dituliskan sebelumnya secara 
formal dengan apa yang dipraktikkan atau ditindak secara riil, 
antara norma-norma dan kenyataan atau realita. Semakin besar 
kongruensi keadaan semakin realistis, sedangkan semakin besar 
ketidaksesuaian semakin lebih formalistis. Ciri ketiga adalah 
terdapat overlapping, artinya struktur-struktur yang telah 
didiferensiasikan dan dispesialisasikan secara formal ada 
berdampingan dengan struktur-struktur yang belum 
didiferensiasikan. Di dalam ciri ketiga ini antara keluarga dan 
kantor terjadi di mana pengaruh keluarga mengatasi pelaksanaan 
fungsi dinas atau kantor sedemikian rupa sehingga hukum atau 
peraturan dilaksanakan secara seenaknya terhadap keluarga, 
sebaliknya sekeras-kerasnya terhadap pihak di luar keluarganya, 
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kepentingan keluarga lebih tinggi daripada kepentingan jawatan, 
pemerintah, bahkan kepentingan negara. Pengelompokan atas 
dasar keluarga menimbulkan solidaritas kelompok, yang 
didasarkan atas nama etnis, agama, ras, partai, dan sebagainya. 
Dampaknya dalam administrasi publik adalah kantor pemerintah 
(administrasi publik) pada prinsipnya menerapkan hukum dan 
peraturan secara objektif dan tidak memihak terhadap semua 
warga masyarakat, tetapi dalam praktiknya terdapat diskriminasi 
yang menguntungkan kelompoknya dan merugikan pihak lain. 
Diskriminasi ini kemudian menjalar ke pengadaan pegawai,  
di mana dikaitkan dengan nepotisme, praktik dalam sala selalu 
mengutamakan anggota kelompok yang dominan. Alternatif lain 
dipakai sistem jatah (quota) di antara kelompok yang ada, sehingga 
satu organisasi administratif dikemudikan oleh beberapa 
kelompok, yang dalam keadaan yang ekstrem mungkin 
menyebabkan tidak adanya semangat kerja sama di antara anggota 
kelompok satu dengan kelompok yang lain yang saling bersaingan, 
akibatnya administrasi publik tidak efisien. 

 
Birokrasi Pemerintah seringkali diartikan sebagai 

officialdom atau kerajaan pejabat. Suatu kerajaan yang raja-
rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang 
digolongkan modern. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa 
seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka 
berada dalam area ofisial yang yurisdiksi, di dalam yurisdiksi 
tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi 
(official duties) yang memperjelas batas kewenangan 
pekerjaannya. Mereka bekerja dalam tatanan pola hierarki sebagai 
perwujudan dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya. Mereka 
memperoleh gaji berdasarkan keahlian dan kompetensinya. 
Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu dalam 
birokrasi pemerintahan, kekuasaan pejabat ini amat menentukan, 
karena segala urusan yang berhubungan dengan jabatan itu 
ditentukan oleh orang yang berada dalam jabatan tersebut. 
Jabatan itu disusun dalam tatanan hierarki dari atas ke bawah. 
Jabatan yang berada di hierarki atas mempunyai kekuasaan yang 
lebih besar dibanding jabatan yang berada di tataran bawah, 
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semua jabatan itu lengkap dengan fasilitas yang mencerminkan 
kekuasaan tersebut. Di luar hierarki kerajaan pejabat dan jabatan 
itu terhampar rakyat yang powerless di hadapan pejabat birokrasi 
tersebut, itulah sebabnya birokrasi pemerintah seringkali disebut 
kerajaan pejabat yang jauh dari rakyatnya (Thoha, 2003: 2). 

 
 

B. Birokrasi dalam Fungsi Pelayanan 
 

Pemerintah dengan seluruh jajarannya biasa dikenal 
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang 
sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud dalam 
pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh 
warga masyarakat.  

 
Pemerintahan suatu negara di tingkat nasional terdiri atas 

berbagai satuan kerja yang dikenal dengan berbagai nomenklatur 
seperti kementerian, departemen, direktorat jenderal, badan, biro 
dan sebagainya, sebagian di antaranya mempunyai satuan-satuan 
kerja di seluruh wilayah kekuasaan negara, juga dikenal aparatur 
pemerintahan daerah dengan aneka ragam nomenklatur pula 
seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. 
Keseluruhan jajaran pemerintahan negara tersebut merupakan 
satuan birokrasi pemerintahan yang juga dikenal dengan istilah 
civil service. Di antaranya berbagai satuan kerja yang terdapat 
dalam lingkungan pemerintahan, terdapat pembagian tugas yang 
pada umumnya didasarkan pada prinsip fungsionalisasi. Disoroti 
dari segi pemberian pelayanan kepada masyarakat, fungsionalisasi 
berarti bahwa setiap instansi Pemerintah berperan selaku 
penanggung jawab utama atas terselenggaranya fungsi tertentu, 
dan perlu bekerja secara terkoordinasi dengan instansi lain. Setiap 
instansi Pemerintah mempunyai “kelompok pelanggan” (clientele 
groups). Kepuasan kelompok pelanggan inilah yang harus dijamin 
oleh birokrasi pemerintahan, antara lain: kelompok masyarakat 
yang memerlukan pelayanan di bidang pendidikan dan pengajaran 
dilayani oleh instansi yang secara fungsional menangani bidang 
pendidikan dan pengajaran, kelompok masyarakat yang termasuk 
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kelompok produktif dan mencari nafkah dengan bekerja bagi 
organisasi atau perusahaan menjadi “pelanggan” bagi instansi yang 
mengurus ketenagakerjaan, warga masyarakat yang ingin 
meningkatkan kesehatan atau pengobatan menjadi pelanggan dari 
instansi yang menangani kesehatan rakyat secara nasional, yaitu 
Departemen Kesehatan, para industriawan dan usahawan baik  
di sektor riil atau formal maupun informal menjadi pelanggan dari 
instansi yang menangani industri dan perdagangan dan 
sebagainya. Jadi, pada dasarnya masyarakat ingin mendapatkan 
pelayanan yang sesuai dengan harapannya, yaitu mengharapkan 
pelayanan yang cepat, bersahabat, dan mudah tanpa prosedur 
yang berbelit-belit. 

 
Pada dasarnya Pemerintah beserta seluruh jajaran aparatur 

birokrasi bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab 
untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan 
nasional, tetapi merupakan kenyataan bahwa peranan Pemerintah 
dengan seluruh jajarannya bersifat dominan. Pemerintah berfungsi 
antara lain untuk menjabarkan strategi pembangunan nasional 
menjadi rencana pembangunan, baik untuk kepentingan jangka 
panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Aparat birokrasi 
Pemerintah pulalah yang harus menciptakan iklim yang kondusif 
untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi berbagai kelompok 
di masyarakat, bahkan juga dalam mengalokasikan sumber daya 
dan dana tertentu, untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, 
birokrasi Pemerintah harus menjadi instrumen yang andal, 
tangguh, dan profesional, ciri-ciri tersebut berlaku bagi seluruh 
jajaran birokrasi. Akan tetapi merupakan tuntutan kuat bagi 
mereka yang tergolong sebagai elite birokrasi atau elite 
administrasi, artinya mereka mendapat kepercayaan menduduki 
jabatan manajerial publik tingkat tinggi dan mengemban misi 
pengabdian kepada kepentingan negara dan bangsa. Oleh karena 
itu, elite administrasi atau elite birokrasi harus mampu berperan 
selaku administratif policy makers dan sebagai pelaksana 
keputusan politik yang telah dirumuskan dan ditentukan oleh elite 
politik. Agar mampu menampilkan kinerja yang memuaskan, elite 
administratif harus memelihara hubungan kerja yang bersifat 
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kooperatif dengan elite politik. Hubungan kerja yang serasi dan 
kerja sama yang harmonis dikatakan mutlak (Sinambela, 2010: 63-
64). 

 
 

C. Birokrasi dalam Fungsi Pengaturan  
 

Fungsi pengaturan mutlak terselenggara dengan efektif 
karena kepada suatu pemerintahan negara diberi wewenang untuk 
melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang 
ditentukan oleh lembaga legislatif melalui berbagai ketentuan 
pelaksanaan dan kebijaksanaan. Berbagai ketentuan pelaksanaan 
dan kebijaksanaan tersebut dapat merupakan pemberian dan 
perluasan kesempatan bagi warga masyarakat melakukan kegiatan 
tertentu, tetapi dapat pula berupa pembatasan jika diyakini bahwa 
pembatasan tersebut adalah untuk kepentingan rakyat secara 
keseluruhan. Ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan Pemerintah mungkin berupa 
pembatasan, bentuknya dapat beraneka ragam. Kebijaksanaan 
demikian dapat dibenarkan asal saja kriterianya adalah 
kepentingan bangsa dan negara, cakupannya pun dapat meliputi 
semua bidang kehidupan, misalnya jika para investor asing hanya 
mau memanfaatkan kekayaan nasional, termasuk sumber daya 
manusia, tanpa memberikan kontribusi kepada negara, seperti 
dalam bentuk alih kemahiran manajemen, alih teknologi, dan 
penanaman kembali sebagian keuntungan di negara di mana 
perusahaan asing tersebut bergerak, maka wajar apabila 
Pemerintah melakukan pembatasan. Contoh lain di bidang 
ekonomi adalah pembatasan bagi produsen komoditi tertentu 
untuk mengurangi ekspornya keluar negeri apabila komoditi 
tersebut mempunyai nilai strategis dan sangat diperlukan di dalam 
negeri sendiri. Namun, berbagai kebijaksanaan yang bersifat 
membatasi itu perlu dirumuskan dan ditentukan dengan sangat 
berhati-hati agar jangan sampai hanya menguntungkan pihak-
pihak tertentu dan merugikan berbagai pihak lain dan agar tetap 
menjamin terlindunginya hak asasi para warga negara. 
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Pada dasarnya seringkali aparatur Pemerintah bekerja 
berdasarkan pendekatan legalistik. Pendekatan legalistik di sini 
antara lain ialah bahwa dalam menghadapi permasalahan, 
pemecahan yang dilakukan dengan mengeluarkan ketentuan 
normatif dan formal, misalnya peraturan dan berbagai peraturan 
pelaksanaannya. Hal yang dapat timbul dengan pendekatan seperti 
ini, tentunya tidak ada yang salah bila aparatur Pemerintah bekerja 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan 
tetapi pendekatan yang demikian menjadi tidak tepat apabila 
terdapat persepsi bahwa peraturan perundang-undangan tersebut 
merupakan hal yang self implementing seolah-olah dengan 
dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut 
permasalahan yang dihadapi sudah terpecahkan dengan 
sendirinya, padahal tidak demikian seharusnya, sehingga timbul 
kecenderungan untuk menerapkan peraturan perundang-
undangan tersebut secara kaku. Dalam praktik, kekakuan demikian 
dapat terlihat pada interpretasi secara harfiah, padahal yang lebih 
diperlukan adalah menegakkan hukum dan peraturan itu dilihat 
dari semangat dan jiwanya, artinya bahwa pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan situasional (Siagian, 2000: 147). 

 
Birokrasi Pemerintah bisa berjalan dengan baik jika ada 

peraturan yang mengatur keberadaan dan prosedur pelayanannya. 
Prosedur yang jelas dan transparan penting tidak hanya bagi 
birokrasi tetapi juga bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan 
dari birokrasi. Tanpa adanya aturan permainan yang jelas, birokrasi 
tidak akan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Pada sisi lain, 
aturan permainan yang jelas itu juga dapat melindungi masyarakat 
dari perilaku birokrasi yang sewenang-wenang.  

 
Menurut Peter Al Blau & Charles H. Page dalam Bintoro 

Tjokroamidjojo (1987: 71), Birokrasi dimaksudkan untuk 
mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan 
oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang 
dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar 
dengan cara mengoordinasikan secara sistematis (teratur) 
pekerjaan dari banyak orang. Perhatian perlu diberikan dalam 
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hubungannya dengan peranan birokrasi di dalam suatu masyarakat 
yang mengadakan perubahan ke arah pembaruan. Birokratisasi 
dapat menjadi kekuatan yang baik untuk pertumbuhan sebagai 
hasil pelaksanaan kegiatan yang efisien, tetapi juga dapat menjadi 
alat yang menghambat perubahan. Dalam hal ini birokrasi dapat 
berkembang ke arah salah satu di antara kedua hal tersebut. 
Birokrasi dapat menghambat perubahan sosial jika yang lebih 
menonjol adalah apa yang disebut sikap “ritualis”. 

 
Sikap birokrasi di sini adalah mengembangkan standar dan 

prosedur tata kerja dan memperinci kewenangan secara detail, 
kemudian dijadikan sesuatu yang rutin dan dilaksanakan secara 
ketat. Tidak ada tempat bagi sesuatu kebijaksanaan administratif 
yang mungkin sedikit menyimpang, tetapi memberikan pemecahan 
masalah. Melaksanakan kegiatan berdasarkan standar maupun 
aturannya menjadi tujuan, dan bukan alat untuk mencapai sesuatu 
tujuan administratif. Seringkali hal ini terkait erat dengan disiplin 
pelaksanaan kerja sesuai dengan wilayah kewenangan masing-
masing, karena para anggota birokrasi kemudian hanya merupakan 
bagian dari mesin yang ketat, seringkali juga inisiatif dan gagasan 
baru menjadi tumpul. Keadaan seperti ini akan tidak sesuai dengan 
kebutuhan proses perubahan sosial yang cepat atau tidak 
memberikan dorongan bagi usaha perubahan di mana standar 
serta aturan rutinnya itu sendiri perlu secara terus-menerus 
disempurnakan (Tjokroamidjojo, 1987: 71). 

 
 

D. Birokrat Sebagai Unsur Pembaruan 
 

Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus menjadi 
sumber ide-ide baru. Keadaan masyarakat yang semakin 
berkembang, tuntutan akan pelayanan semakin lama semakin 
berkembang pula. Kondisi demikian menuntut aparatur 
Pemerintah harus dapat memainkan peranan yang penting. 
Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu prinsip manajemen 
yang harus selalu dipegang teguh, baik dalam rangka pelaksana 
kegiatan rutin apalagi dalam penyelenggaraan pembangunan 
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nasional, hal ini penting karena Pemerintah selalu dihadapkan 
kepada situasi kelangkaan karena keterbatasan kemampuan 
menyediakan dana, daya, sarana, prasarana, sumber daya manusia 
yang ahli, terampil dan keterbatasan waktu. 

 
Peranan aparatur dalam birokrasi pemerintahan sebagai 

unsur pembaru harus memiliki kemampuan untuk mendesain 
strategi usaha berencana yang mendorong ke arah pembaruan dan 
pembangunan dalam berbagai kebijaksanaan atau dalam suatu 
rencana maupun dalam realisasi pelaksanaannya. Juga 
kemampuannya untuk melihat saling berkaitan dari berbagai segi 
yang perlu ditumbuhkan dengan tidak kehilangan prioritasnya. 
Namun dalam realisasinya seringkali terjadi inefisiensi yang dapat 
timbul karena faktor kelembagaan, prosedural, kurangnya keahlian 
dan keterampilan, serta karena perilaku negatif para pelaksana. 
Faktor kelembagaan dapat menjadi penyebab inefisiensi terutama 
jika tipe dan struktur organisasi yang digunakan tidak tepat. Tipe 
organisasi yang biasanya digunakan dalam lingkungan 
pemerintahan ialah dalam bentuk piramidal di mana terdapat 
sejumlah lapisan kewenangan yang pada umumnya berakibat pada 
lambatnya proses pengambilan keputusan, dengan demikian sering 
terjadi pemborosan waktu. Struktur piramidal ini seyogianya 
ditinggalkan dan menggunakan struktur fungsional yang lebih 
datar, seperti yang dilakukan oleh organisasi swasta. 

 
Bentuk hierarki piramidal telah ketinggalan dari realita 

zaman sekarang, oleh karena itu jika birokrasi ingin selalu survive, 
birokrasi harus mau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 
selalu berubah. Organisasi masa depan tidak hanya menempatkan 
diri pada koherensi internal dan pemusatan kekuasaan, tetapi juga 
memusatkan pada interaksi eksternal dan interaksi sosial yang 
berhubungan dengannya. Dengan demikian, perlu adanya 
reformasi dalam birokrasi Pemerintah antara lain berusaha 
mengubah sikap keterbukaan para pelakunya. Adalah hampir tidak 
mungkin melakukan perubahan dan pembaruan prosedur dan 
aliran kerja menjadi lancar, melakukan pembaruan pelayanan 
kepada masyarakat agar hasil lebih responsif dan melakukan 



Birokrasi Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik…. 172

perubahan struktur birokrasi agar mampu bersaing, tetapi 
menghalangi orang-orangnya untuk berkembang. 

 
Birokrasi yang tertutup dan centralized menghasilkan 

kelangkaan keterbukaan di dalamnya, oleh karena itu dalam upaya 
mereformasi birokrasi Pemerintah yang paling mendasar ialah 
bagaimana bisa mengubah mindset dan perilaku dari para pelaku 
birokrasi publik (Thoha, 2003: 5). Prosedur kerja yang tidak jelas 
atau rumit dapat menjadi sumber inefisiensi. Prosedur demikian 
tidak hanya berakibat pada sulitnya melakukan koordinasi, tetapi 
juga kemungkinan terjadinya duplikasi atau tumpang tindih dalam 
pelaksanaan tugas, misalnya, karena tidak adanya uraian pekerjaan 
dan analisis pekerjaan di samping prosedur yang adakalanya 
berbelit-belit padahal dapat dibuat sederhana, dengan demikian 
maka diperlukan penyederhanaan pekerjaan dalam pelaksanaan 
tugas-tugas sehingga efisiensi dapat tercapai.  

 
Dalam lingkungan pemerintahan perlu ditingkatkan 

profesionalisme dan pengetahuan serta keterampilan yang 
spesifik, antara lain melalui pendidikan dan latihan sebagai 
instrumen pemutakhiran. Profesionalisme di sini adalah keadaan 
dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang 
tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah 
dipahami dan diikuti oleh para clientele. Oleh karena itu, 
diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang seluk beluk tugas 
dengan segala implikasinya dan keterampilan yang memungkinkan 
para tenaga pelaksana bekerja dengan baik karena dikuasainya 
berbagai segi teknis yang terdapat dalam setiap tugas pekerjaan. 
Di dalam usaha pembangunan dikehendaki suatu orientasi dan 
kemampuan untuk melaksanakan tugas baru Pemerintah, dan  
di dalam perombakan serta penyempurnaan administrasi harus 
pula memuat berbagai penyempurnaan dalam orientasi maupun 
administrasi kepegawaian, untuk tujuan ini adalah membina suatu 
sistem karir pegawai yang didasarkan atas prestasi dan 
kemampuan kerja. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk 
memperluas sumber kepegawaian dengan keahlian yang 
diperlukan dalam tugas-tugas Pemerintah. Dalam hal ini 



Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik…. 173

dibutuhkan tenaga yang terlatih dan kompeten untuk dapat 
melaksanakan pekerjaan pemerintahan. Peranan birokrasi 
Pemerintah harus dapat menempatkan diri sebagai entrepreneur 
langsung dalam proses pembangunan, dengan demikian 
membutuhkan dengan sendirinya adanya sifat entrepreneur dalam 
kepegawaian. Birokrasi Pemerintah sebagai entrepreneur 
memerankan diri sebagai pendorong, pengarah, dan berusaha 
menggairahkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, perlu kiranya 
dikembangkan orientasi pelayanan yang dapat merangsang 
kegairahan tersebut, di mana aparatur birokrasi sebagai public 
servant. 

 
Tidak kurang penting adalah perlunya perubahan orientasi 

yang legalistis dan terikat pada formalisme berubah ke arah sikap 
pemecahan masalah. Dengan demikian, adanya perubahan 
peranan birokrasi Pemerintah sebagai penggerak pembangunan. 
Kepatuhan aparatur birokrasi Pemerintah kepada hal yang bersifat 
legalistik bukanlah kepatuhan yang bersifat seperti robot, tetapi 
bersifat situasional dan penuh dengan dinamika, berarti di sini 
diperlukan kreativitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas 
pekerjaan. Peningkatan kreativitas kerja hanya mungkin terjadi 
apabila terdapat iklim yang mendorong para anggota birokrasi 
Pemerintah mencari ide-ide dan konsep baru serta 
menerapkannya secara inovatif, terdapat kesediaan pimpinan 
untuk memberdayakan para bawahannya antara lain melalui 
partisipasi para bawahannya tersebut untuk mengambil keputusan 
yang menyangkut pekerjaannya, mutu hasil pelaksanaan tugasnya, 
karirnya dan cara-cara yang dianggapnya paling efektif 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di tempat 
pekerjaan. Dengan demikian, para pelaksana berprakarsa dalam 
pelaksanaan tugas dan tidak hanya bersifat menunggu perintah 
atau instruksi, baru bergerak melaksanakan tugas. 

 
Organisasi pemerintahan pada umumnya dikatakan sebagai 

birokrasi, sedangkan yang memegang peranan dalam decision 
making sehari-hari adalah para birokrat. Oleh karena itu, para 
pejabat birokrasi tersebut harus mampu berpikir secara kompleks, 
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sistematis, rasional, di dalam menjalankan berbagai macam fungsi 
dan tugas negara. Latar belakang pendidikan akademis merupakan 
salah satu persyaratan utama dan dasar untuk pengadaan pegawai 
dan penempatan personil, terutama pada jabatan-jabatan yang 
harus melakukan kalkulasi, perkiraan, planning, policy formulation, 
dan decision making. Namun dibalik itu yang tidak kalah 
pentingnya adalah syarat-syarat kepribadian, karena para birokrat 
tersebut harus banyak berhubungan dengan para warga 
masyarakat, artinya bahwa di samping terampil dan memiliki skill 
dalam bidang tugas, tetapi juga harus pandai “merakyat” dan 
melayani masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa 
pamrih atau tanpa perhitungan untung rugi pribadi. 

 
Sudut pandang bahwa birokrasi merupakan sesuatu yang 

sakral yang mencerminkan kekuasaan para pejabat birokrasi, serta 
sulit ditembus oleh lapisan masyarakat yang seringkali berada pada 
posisi yang lemah di hadapan kekuasaan birokrat, hal ini tentu saja 
sudut pandang tersebut perlu diubah, karena pada dasarnya 
birokrasi hanyalah “alat” dalam rangka penyelenggaraan 
pelayanan kepada masyarakat. Birokrat sebagai pelaksana 
birokrasi tidak hanya terpaku pada aturan legalistik yang kaku saja, 
tetapi berorientasi dinamis untuk melaksanakan aturan legal 
tersebut. Birokrat harus tanggap terhadap masalah-masalah yang 
timbul dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat membawa 
tuntutan-tuntutan yang membutuhkan jawaban. Jika jawabannya 
tidak sepadan dengan tuntutannya maka akan membawa 
ketidakpuasan dalam masyarakat, oleh karena itu birokrat haruslah 
mampu menjawab tuntutan masyarakat yang senantiasa 
berkembang. 

 
Birokrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh para 

birokrat harus selalu mengarah kepada kepentingan masyarakat. 
Kekuasaan yang selama ini berada pada tangan birokrat haruslah 
beralih lokusnya pada masyarakat, karena segala sesuatu yang 
menjadi dan dibuat kebijakan oleh para birokrat bersumber dari 
aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, yang tidak kalah 
pentingnya bagi masyarakat adalah para birokrat sadar di mana dia 
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harus bertindak dan bersikap dengan mempergunakan wibawa 
dan kekuasaan negara, serta bilamana dia harus bersikap sebagai 
pelayan dan abdi masyarakat, yang tidak boleh menunjukkan sikap 
hanya main kekuatan dan kuasa (Sinambela, 2010: 69). 

 
 

E. Kendala-kendala Birokrasi dalam Mengoptimalkan Fungsinya 
 

Sudah jamak diketahui bahwa fungsi utama birokrasi 
sebagai lembaga pengabdi dan pelayan masyarakat seringkali tidak 
terwujud secara optimal (dis-optimal). Bahkan kinerja birokrasi 
sering mengalami pelencengan (dis-orientasi) dari tugas pokoknya. 
Dis-optimalisasi (ketidakoptimalan) dan dis-orientasi (pelencengan 
tujuan) itu disebabkan oleh banyak faktor, baik yang ada dalam 
intern institusi birokrasi sendiri (internal obstacle) maupun faktor 
yang ada di lingkungan di mana birokrasi berada (environmental 
obstacles). Para ahli sering menyatakan bahwa alasan lemahnya 
kinerja organisasi birokrasi adalah karena berbeda dengan 
organisasi swasta, birokrasi tidak memiliki mekanisme penyesuaian 
diri (self adjusting mechanism) untuk mengatasi tantangan, 
hambatan, masalah, dan situasi yang berkembang akibat 
kompleksitas segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja 
birokrasi. 

 
Perusahaan swasta memiliki alat deteksi kinerja berupa 

untung-rugi sehingga kalau dalam kurun waktu tertentu mereka 
rugi, akan segera tahu bahwa mereka perlu memperbaiki kinerja, 
berinovasi untuk menjaga kesetiaan dan kepuasan konsumen, 
serta melakukan efisiensi anggaran agar tidak tekor atau bangkrut. 
Organisasi birokrasi tidak memiliki alat detektor semacam untung-
rugi seperti perusahaan swasta. Ketiadaan faktor tersebut 
menyebabkan birokrasi bergerak lambat, tidak tahu kapan harus 
berbenah, bagaimana harus berbenah, tidak efisien, tidak ramah, 
berbelit- belit, boros, korup, tidak memiliki standar kepastian kerja 
yang baik dan pada akhirnya tidak disukai oleh para pengguna 
jasanya (customers) (Setiyono, 2012: 102-13). 
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Sorensen (1993: 224-243) mengemukakan bahwa 
setidaknya ada 6 (enam) faktor yang dapat dijadikan hypothesis 
mengapa birokrasi memiliki ketidakefisienan dalam melaksanakan 
pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan negara, yakni: 

1. tiadanya iklim kompetisi dalam model bekerjanya birokrasi 
(lack of producer competition), 

2. sumber pendapatan yang bukan dari usaha organisasi 
sendiri (lack of a firm budget constrain), 

3. tiadanya ukuran kinerja (lack of performance 
measurement), 

4. tiadanya insentif (lack of incentives), 
5. tiadanya tantangan administratif kepada pejabat birokrasi 

secara personal (lack of administrative contraint), dan 
6. tiadanya kepemimpinan yang aktif (lack of active 

leadership). 
 

Tiadanya iklim kompetisi dalam model bekerjanya 
birokrasi (lack of producer competition) adalah berkaitan dengan 
status dan tipe operasionalisasi birokrasi yang bekerja tidak dalam 
kerangka mekanisme pasar. Berbeda dengan institusi swasta, 
birokrasi berhubungan dengan pengguna jasanya (masyarakat) 
dengan tidak berdasarkan pada korelasi supply (penawaran) dan 
demand (permintaan). Karena itu, apabila swasta harus berhitung 
dengan untung-rugi, efektivitas kinerja, potensi pasar, saingan, 
kebangkrutan, pemeliharaan loyalitas pelanggan, dan sebagainya, 
birokrasi tidak menghadapi permasalahan-permasalahan yang 
seperti itu. Akibatnya adalah birokrasi cenderung bekerja secara 
tidak efisien karena tidak menghitung risiko kinerja terhadap 
kontinuitas organisasi. Secara ekstrem bisa dikatakan bahwa 
seburuk apa pun kinerja sebuah institusi maupun personal 
birokrasi mereka toh tetap dapat anggaran, gaji dan fasilitas. 
Sangat kontras dengan perusahaan swasta yang apabila sedikit saja 
berkinerja buruk, mereka akan ditinggal pelanggan, tidak 
mendapatkan keuntungan (pemasukan), dan pada akhirnya tidak 
bisa mendapatkan anggaran dan gaji. 
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Situasi semacam ini diperparah oleh fakta empiris bahwa 
institusi birokrasi bekerja dalam lingkungan yang monopolistis. 
Tidak ada institusi lain yang diperkenankan untuk masuk dalam 
ranah wilayah kewenangan birokrasi. Sebagai contoh, bila seorang 
warga negara hendak membuat KTP mereka harus “membeli” 
produk yang dibuat oleh Pemda/Kecamatan/Desa/Kelurahan, 
orang yang hendak mendapatkan SlM harus pula “membeli” 
produk yang dikeluarkan oleh kepolisian, dan orang yang membuat 
pasport harus “membeli” produk Direktorat Imigrasi. Mereka tidak 
punya alternatif lain walaupun misalnya, mutu pelayanan dan 
“harga” yang diberikan oleh instansi Pemerintah itu tidak baik dan 
mahal. Hal ini berbeda dengan situasi customer yang ada di sektor 
swasta. BiIa sang customer merasa tidak puas terhadap pelayanan 
dan harga yang diberikan produsen, mereka dengan gampang 
mencari produsen lain yang mampu memberikan pelayanan dan 
harga lebih baik. Karena ada situasi yang demikian, maka para 
produsen secara otomatis akan berlomba-lomba untuk 
memberikan pelayanan dan harga yang terbaik bagi pelanggannya, 
serta senantiasa memperbaiki kinerja dan efisiensi perusahaan 
agar tidak bangkrut. 

 
Sumber pendapatan yang bukan dari usaha organisasi 

sendiri (lack of a firm budget constrain) adalah faktor pengurang 
efisiensi kinerja birokrasi yang berkaitan dengan ketiadaan 
hubungan sebab akibat antara pendapatan dengan kinerja 
institusi. Sebagaimana diketahui, institusi birokrasi mendapatkan 
anggaran (income) yang berasal dari anggaran negara 
(APBN/APBD), dan bukan dari usaha produksi mereka sendiri. 
Secara konsepsional, birokrasi mendapatkan uang tidak dari usaha 
mereka menjual barang atau jasa kepada masyarakat, melainkan 
karena policy (baik berupa regulasi maupun alokasi) negara. 
Birokrasi secara rutin mendapatkan biaya gaji dan operasional 
melalui mata anggaran yang ditetapkan oleh para politisi  
di lembaga legislatif, yang sumbernya bisa dari pajak, retribusi, 
utang, penjualan aset, eksplorasi sumber daya alam, dan 
sebagainya. 
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Situasi semacam ini menyebabkan birokrasi bekerja tanpa 
harus memperhitungkan dampak kinerjanya terhadap perolehan 
pendapatan. Karena pendapatan birokrasi tidak berasal dari usaha 
langsung mereka menciptakan jasa dan produksi, maka otomatis 
mereka tidak merasa harus berkalkulasi dengan efisiensi kinerja 
organisasinya. Secara awam, dapat diketahui bahwa orang yang 
menggunakan uang dari hasil usaha keringat sendiri akan 
cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya 
daripada orang yang mendapatkan uangnya dari orang lain secara 
rutin. Dalam kaitan ini ada pameo yang mengatakan bahwa beda 
manajemen birokrasi dengan manajemen swasta adalah: “apabila 
manajemen swasta bekerja keras untuk menghasilkan pendapatan, 
maka manajemen birokrasi bekerja keras untuk menghabiskan 
anggaran”. Spirit kinerja birokrasi adalah how ta spend (bagaimana 
membelanjakan) bukan how to gain (bagaimana memperoleh). 

 
Tiadanya ukuran kinerja (lack of performance 

measurement) adalah faktor yang berkaitan dengan situasi 
manajemen kepegawaian di lingkungan birokrasi. Hampir di semua 
negara, tingkat pendapatan birokrat tidaklah dinilai dari kontribusi 
mereka dalam berproduksi atau pemenuhan target organisasi, 
melainkan dari senioritas dan ketaatan pada regulasi formal. 
Bahkan, dalam hanyak kasus, birokrat dapat terus-menerus 
mendapatkan gaji, walaupun tingkat produktivitas mereka rendah, 
atau bahkan tidak berkontribusi terhadap proses produksi sama 
sekali. Pegawai yang mangkir (membolos), tidak mengerjakan 
tugas, malas-malasan atau bahkan mengkorup aset-aset negara/ 
organisasi akan tetap mendapatkan gaji dari negara. 

 
Yang lebih parah, tidak ada alat ukur untuk menentukan 

apakah seorang pegawai atau institusi birokrasi dapat dikatakan 
telah berhasil mencapai tugas. Memang, sejak tahun 1980-an, 
telah ada usaha dari beberapa negara untuk membuat evaluasi 
kinerja pegawai dan institusi birokrasi melalui alat semacam PPBS 
(Planning, Pragramming, and Budgetting System), tetapi beberapa 
studi (Johnson, 1985; NIS, 1992) menunjukkan bahwa penggunaan 
PPBS di institusi birokrasi malahan memperparah kompIeksitas 
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manajemen, menambah beban anggaran, mengurangi inovasi 
pegawai dan mengentalkan formalitas daripada esensi. Karena ada 
PPBS, pegawai menjadi tidak berani mengambil keputusan di luar 
frame PPBS yang telah dibuat, serta sebagian waktu pegawai 
malahan terbuang untuk mengejar pemenuhan formal laporan 
evaluasi dalam PPBS daripada menyelesaikan pekerjaan lain yang 
lebih esensial. 

 
Di Indonesia, pengalaman penerapan PPBS yang tercermin 

dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 
menunjukkan bahwa banyak instansi Pemerintah hanya menyusun 
LAKIP untuk memenuhi formalitas pelaporan belaka, tanpa 
berusaha untuk menjadikan LAKIP sebagai alat memacu 
produktivitas dan efisiensi. Dalam kaitan ini, LAKIP belum berfungsi 
optimal, melainkan justru menambah beban kerja pegawai dan 
membebani anggaran negara, karena pembuatan LAKIP biasanya 
dijadikan sebuah proyek kegiatan. 

 
Tiadanya insentif (lack of incentives) adalah faktor yang 

mengurangi optimalisasi kinerja birokrasi karena ketiadaan 
perangsang. Dalam teori administrasi, dikenal 2 (dua) jenis model 
pembayaran pegawai, yakni: (1) behavior oriented contract, yakni 
sistem penggajian pegawai berdasarkan pada pembayaran tetap 
(fixed salaries) dan penetapan alokasi anggaran (frame budget), 
dan (2) outcome oriented contract, yakni sistem penggajian 
pegawai yang berdasarkan pada komisi (commissions) dan 
pengaturan harga (price arrangement) (Eisenhardt, 1989). Birokrasi 
pada umumnya menggunakan model behavior oriented contract, 
sedangkan swasta pada umumnya memakai model outcome 
oriented contract dalam membayar pegawai. Berbagai macam 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran 
birokrasi berdasarkan behavior oriented contract seringkali 
membuat para pegawai birokrasi memiliki kinerja dan 
produktivitas yang jelek bila dibandingkan dengan pegawai swasta 
(Rainey, 1979). Model pembayaran yang tetap (fixed salaries) 
membuat birokrat akan mendapatkan gaji yang konstan, walaupun 
mereka mungkin memiliki produktivitas dan kualitas pekerjaan 
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yang baik. Situasi ini menyebabkan pegawai bekerja tanpa motivasi 
untuk dapat berprestasi sebaik-baiknya, karena bila mereka 
berprestasi tetap tidak akan ada tambahan penghasilan. 

 
Tiadanya tantangan administratif kepada pejabat birokrasi 

secara personal (lack of administrative contraint) adalah faktor 
pengurang kinerja birokrasi dari sudut minimnya tingkat risiko bagi 
pejabat yang gagal. Pada institusi swasta, seorang manajer yang 
gagal mencapai target dalam meningkatkan kinerja, produktivitas, 
dan profit perusahaan, maka dia akan berhadapan dengan risiko 
pengurangan gaji, terhambatnya karir dan bahkan pemecatan. 
Mau tidak mau situasi ini menyebabkan manajer swasta bekerja 
ekstra keras, berkreativitas tinggi, dan berhitung anggaran secara 
cermat dan efisien. Sedangkan manajer pada institusi birokrasi, 
karena organisasinya tidak memiliki standar kriteria yang jelas 
untuk mengukur keberhasilan, maka mereka akan cenderung 
memiliki posisi jabatan dan karir yang lebih aman daripada 
manajer di sektor swasta. Manajer pada institusi birokrasi tidak 
memiliki risiko kehilangan jabatan atau pekerjaan apabila mereka 
gagal memenuhi target. Kondisi semacam ini menyebabkan 
hilangnya unsur adversary for compulsion (perlawanan terhadap 
tekanan) dalam lingkungan kerja birokrasi, karena para birokrat 
tidak bekerja dalam kondisi seperti pegawai swasta yang menuntut 
semboyan “berprestasi atau mati”. Akibatnya mereka kehilangan 
inovasi, kreativitas, semangat, dan konsep yang jelas dalam 
mengejar prestasi dan enggan menempuh resiko untuk 
bereksperimen untuk mengatasi masalah. 

 
Tiadanya kepemimpinan yang aktif (lack of active 

leadership) adalah berkaitan dengan ketiadaan model 
kepemimpinan yang rasional dari sudut pandang manajemen. Hal 
ini disebabkan oleh: pertama, pucuk pimpinan organisasi birokrasi 
adalah para pejabat politik yang menduduki jabatannya, bukan 
karena kemampuan (profesionalitas) manajerial melainkan karena 
kemampuan politik sesuai dengan prinsip democratic governance. 
Orang yang bodoh, inkapabel, dan tidak punya wawasan 
manajerial sekalipun dapat duduk di jabatan publik apabila mereka 
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dipilih oleh pemilih, baik melalui pemilu, pilpres (pemilihan 
presiden), maupun pilkada (pemilihan kepala daerah). Celakanya, 
politisi biasanya tidak menggunakan efisiensi sebagai standar 
utama dalam pengambilan keputusan dan pembuatan program, 
melainkan memakai political reference sebagai acuan dalam 
bertindak. Yang utama bagi mereka bukanlah apakah manajemen 
organisasi berjalan secara efektif dan efisien, melainkan apakah 
sebuah program dapat memberikan keuntungan politis agar 
mereka dapat dipilih kembali. Akibatnya program dan kinerja 
birokrasi juga tidak akan lepas dari pengaruh situasi yang 
bertentangan dengan konsepsi manajemen rasional semacam ini. 
Bagaimanapun adanya, tali kendali kinerja organisasi birokrasi 
adalah kepentingan politik, bukan manajemen rasional.  

 
Kedua, pemimpin dalam institusi birokrasi senantiasa 

dikekang oleh adanya peraturan, formalitas, risiko politik, 
prosedur, dan sistem komando yang sentralistis. Hal ini 
menyebabkan pemimpin institusi birokrasi tidak akan dapat 
bekerja optimal untuk mengimplementasikan ide, gagasan, 
pemikiran, dan kreativitas mereka dalam organisasi yang mereka 
pimpin. Mereka sering harus bekerja seperti mesin, karena tujuan, 
sistem, peraturan kinerja dan program evaluasi tidak ditentukan 
oleh mereka sendiri, melainkan oleh keputusan politik dan para 
politisi, lembaga-lembaga politik, serta pemimpin puncak mereka. 
Dalam tararan empiris, misalnya, seorang pemimpin birokrasi tidak 
memiliki kesempatan berkreasi untuk memberikan insentif bagi 
bawahannya yang berprestasi, karena sistem penggajian dan 
jumlah anggaran telah ditetapkan oleh parlemen (DPR/DPRD), atau 
juga oleh BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara). 

 
Secara garis besar, bisa dikenali berbagai faktor yang 

menjadi kendala birokrasi dalam menjalankan fungsinya secara 
optimal, terbagi dalam 3 (tiga) kelompok: kendala politis, kendala 
administratif dan kendala sosial budaya.  

 
Ketiga aspek kendala tersebut menyebabkan berbagai efek 

negatif bagi birokrasi sehingga tugas pokoknya tidak dapat 
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berfungsi dengan baik. Bahkan lebih dari itu, dengan berbagai 
aspek kendala itu kadang justru menjadikan fungsi-fungsi birokrasi 
menjadi bertentangan dengan tugas pokoknya semula. Misalnya 
tugas pokok yang seharusnya melayani masyarakat menjadi 
melecehkan masyarakat, melindungi menjadi menindas, 
membimbing menjadi menyesatkan, memberdayakan menjadi 
mengeksploitasi, mempermudah menjadi mempersulit, 
mengayomi menjadi sok berkuasa. 

 
1. Kendala Politis 

 
Kendala politis ini berkaitan dengan kedudukan birokrasi 

dalam sistem politik suatu Negara. Dalam kerangka sistem politik, 
birokrasi berperan dan berfungsi sebagai institusi pelaksana 
kebijakan politik dari lembaga legislatif. Peran dan fungsi ini 
menyebabkan kekuasaan birokrasi menjadi sangat besar, dominan, 
dan dibutuhkan semua pihak. Karena peran dan fungsi itu, 
birokrasi juga menjadi dapur mesin penyelenggaraan negara yang 
sifat organisasi dan kinerjanya seringkali bersifat tertutup (exlusive) 
dengan alasan kerahasiaan negara. Selain itu, sebagai alat negara, 
birokrasi juga, dituntut untuk bekerja dalam satu komando yang 
sentralistis, lengkap dengan berbagai regulasi formal dan normatif 
yang mengikat. 

 
Berbagai privilege yang demikian justru sering 

menimbulkan banyak dampak negatif bagi birokrasi dalam 
melaksanakan tugas yang sesuai dengan tugas pokoknya. Hal ini 
segaris dengan dalil sejarawan Inggris, Lord Acton: power tends to 
corrupt and absolute power corrupt absolutely. Karena birokrasi 
memegang kekuasaan yang riil dan permanen, maka 
kecenderungan melenceng menjadi tidak terhindarkan. 
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Tabel 3. Faktor Perusak Fungsi Pokok Birokrasi dari Aspek Politik 
 

Bentuk Efek Negatif 

Kekuasaan yang besar - Penyalahgunaan wewenang 
- Monopoli kewenangan 
- Arogansi sikap 
- Tak ada kontrol yang 

seimbang 

Sentralisasi komando - Ketergantungan bawahan 
pada atasan 

- Orientasi tidak pada 
masyarakat 

- Tidak berkembangnya 
potensi lokal 

- Sulit mengatasi masalah yang 
tepat dan cepat 

- Berpotensi menimbulkan 
kerusakan domino 

Organisasi tertutup - Tidak ada kontrol langsung 
- Timbulnya KKN 
- Pola rekrutmen yang tidak 

rasional 

 
Untuk membahas berbagai kendala politis yang dialami 

birokrasi dalam mencapai tujuan, berikut dijabarkan satu persatu: 
 

a. Penguasaan aset kekuasaan 
 

Karena birokrasi memiliki aset-aset sumber kekuasaan yang 
besar dan tidak dimiliki pihak-pihak lain, maka besar kemungkinan 
muncul efek negatif yang menghalangi tugas pokok birokrasi, 
yakni:  

1. Timbulnya penyalahgunaan wewenang.  
2. Timbulnya monopoli kewenangan. Akibat buruk dari 

monopoli adalah menciptakan stagnasi karena tidak ada 
iklim kompetisi yang mengharuskan orang berpikir kreatif. 
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Iklim kerja yang tanpa kompetisi menjadikan aparatur 
birokrasi sering “bekerja seenak perutnya sendiri”. Dengan 
adanya iklim monopoli ini, masyarakat pengguna jasa 
birokrasi juga sangat dirugikan, karena mau tidak mau 
harus menerima pelayanan aparat yang “seenaknya sendiri 
itu”. Berbeda dengan pengguna jasa institusi swasta yang 
dapat memilih penyedia jasa maupun produk yang paling 
baik, pengguna jasa birokrasi tidak dihadapkan pada 
alternatif yang demikian. Seseorang yang mau membeli 
mobil dapat dengan mudah memilih show room terbaik 
yang memberikan pelayanan paling ramah, harga paling 
murah dan proses paling mudah. Akan tetapi, seseorang 
yang mau mengurus paspor ke Kantor Imigrasi tidak bisa 
berbuat serupa dengan calon pembeli mobil itu. Sebobrok 
apa pun pelayanan Kantor Imigrasi, mereka tidak dapat 
pindah ke lain instansi untuk dapat “membeli” paspor. 

3. Munculnya sikap arogan. Karena merasa dibutuhkan orang/ 
pihak lain, menjadikan birokrasi menjadi arogan, anti kritik, 
dan memandang remeh pihak lain. Mereka justru sering 
“minta dilayani” daripada melayani masyarakat. 

4. Tidak adanya kontrol yang seimbang. Karena aset sumber 
kekuasaan birokrasi sangat besar sementara pihak lain tidak 
ada yang dapat menyamainya, maka tidak ada satu pun 
pihak yang mampu melakukan check and balance secara 
sempurna. 
 

b. Sentralisasi komando 
 

Dalam banyak kasus, terutama pada organisasi yang 
berjenjang, sentralisasi kewenangan merupakan suatu hal yang 
tidak terelakkan. Sentralisasi ini juga dapat menjadi dis-
optimalisasi dan dis-orientasi birokrasi: 

1. Karena struktur berjenjang, maka kewenangan akan 
semakin tinggi mengikuti tingkatan dalam struktur 
organisasi dan senioritas. Hal ini menyebabkan 
ketergantungan bawahan dan yunior kepada atasan dan 
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senior. Akibatnya orientasi pegawai selalu ke atas dan 
mengorbankan masyarakat pengguna jasa.  

2. Tidak berkembangnya potensi lokal dan individual. Hal ini 
disebabkan sebagian kewenangan ada pada puncak (top) 
institusi sehingga mengeliminasi pemikiran dan performa 
bawahan, walaupun mereka berpotensi. 

3. Sulitnya mendeteksi dan mengatasi masalah yang tepat dan 
cepat dalam unit-unit birokrasi yang spesifik. Kadangkala 
suatu masalah tidak dapat terselesaikan secara baik, karena 
unit terkecil birokrasi tidak dapat memutuskan dan harus 
menunggu persetujuan dari atasannya, padahal titik 
pangkal masalah telah berkembang dengan cepat. 

4. Kewenangan yang tersentralisasi juga berpotensi untuk 
mengakibatkan adanya efek berantai dalam setiap masalah 
yang timbul (baik dalam human error, technical error, 
maupun institutional error). Sekali terdapat kesalahan pada 
top birokrasi, baik dalam mengambil keputusan atau 
bertindak, maka salah pula seluruh cabang dan ranting 
birokrasi. 

 
c. Birokrasi sebagai organisasi tertutup 
 

Fakta bahwa birokrasi merupakan institusi penyelenggara 
negara, seringkali dijadikan alasan mengapa birokrasi menjadi 
organisasi tertutup dalam arti tidak semua orang di luar institusi 
birokrasi dapat mengakses “isi dapur” birokrasi. Sebagian atau 
bahkan seluruh proses dan hasil kerja dari unit-unit birokrasi tidak 
dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat dengan alasan 
merupakan “rahasia negara”. Oleh karenanya pada saat sekarang, 
muncul tuntutan akan transparansi birokrasi agar masyarakat 
mengetahui tentang apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang 
diperbuat institusi birokrasi dalam tugas-tugas mereka agar 
masyarakat dapat memberi penilaian atas hal tersebut. Adapun 
efek negatif dari sifat birokrasi sebagai organisasi tertutup ini  
di antaranya: 

1. Kontrol langsung (direct control) dari masyarakat tidak 
dapat dilakukan. Orang yang mengurus paspor atau akta 
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tanah pada instansi terkait tidak tahu apa yang dikerjakan 
aparat terhadap dokumen yang mereka urus. Akibatnya 
walaupun pengurusannya bertele-tele, mereka tidak dapat 
berbuat sesuatu. 

2. Timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada 
hakikatnya seseorang berani melakukan KKN (atau juga 
pelanggaran lainnya), adalah karena mereka merasa aman 
dari “pengawasan orang lain”. Sifat organisasi yang 
tertutup, menyebabkan para penjahat birokrasi merasa 
“aman” melakukan KKN, karena perbuatannya tidak dapat 
dilihat masyarakat secara langsung. 

3. Munculnya sistem rekrutmen yang tidak rasional. Pemilihan 
utama calon pegawai karena bersifat tertutup bukanlah 
kemampuan dan kelayakan si calon, akan tetapi karena 
kedekatan dengan pejabat, berapa uang suap yang 
diberikan, dan kepatuhan mereka pada para senior yang 
ada pada suatu instansi. Akibatnya semakin rusaklah 
institusi birokrasi, karena pada prinsipnya garbage in 
garbage out, calon yang buruk menghasilkan pegawai yang 
buruk pula. Bila sampah yang direkrut, sampah jua yang 
keluar. Kita tentu tahu bahwa dalam setiap pendaftaran 
calon birokrat baik PNS, TNI maupun Polri selalu diwarnai 
oleh “profitisasi” yang dilakukan oleh calo/koneksi yang 
biasanya adalah para penjahat di instansi itu sendiri. 
 

2. Kendala Administratif 
 

Kendala dari aspek ini berkaitan dengan infrastruktur 
organisasi dan sarana (fasilitas) yang digunakan dalam proses 
kinerja birokrasi. Kendala administratif ini biasanya bersifat teknis 
dan berkaitan dengan ciri-ciri atau karakter internal yang melekat 
kepada organisasi birokrasi. Ada berbagai macam kendala 
administratif yang menyebabkan birokrasi tidak dapat berfungsi 
secara optimal, di antaranya adalah: 
 
 
 



Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik…. 187

Tabel 4. Kendala dari Aspek Administratif 
 

Jenis Kendala Akibat 

Regulasi yang kaku - Kinerja yang tidak fleksibel 
- Mengutamakan formalitas 

daripada esensi 
- Prosedur berbelit 
- Peran birokrasi ditinggalkan 

masyarakat 

Struktur organisasi berjenjang - Tidak efisien 
- High cost economy 

- Pertentangan antar unit 
- Metode kerja yang top down 

Anggaran yang terbatas - Ketidaknyamanan kerja 
pegawai 

- Mark up anggaran dan pungli 
- Semangat kerja rendah 

- Keterbatasan gerak birokrasi 

 
a. Regulasi yang kaku 
 

Berbagai peraturan dan prosedur yang dimaksudkan untuk 
mengatur birokrasi justru seringkali menjadi batasan-batasan yang 
mempersempit dan memperlambat gerak birokrasi. Regulasi yang 
kaku ini menyebabkan beberapa akibat negatif di antaranya 
adalah: 

1. Kekakuan kinerja birokrasi. Karena berbagai ketentuan yang 
harus ditaati dan panjangnya mekanisme prosedur, 
birokrasi tidak dapat bekerja dengan cepat dan luwes untuk 
menyelesaikan berbagai masalah yang secara dinamis 
muncul di tengah masyarakat. 

2. Akibat penekanan aspek legalitas, birokrasi sering 
menempatkan form (bentuk formal) daripada esensi. 
Akibatnya, birokrasi sering terjebak pada angka, jumlah, 
dan realitas permukaan belaka. Dalam penyelesaian proses 
penggusuran rumah penduduk untuk suatu proyek jalan, 
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misalnya, birokrasi sering mementingkan selesainya 
penggusuran itu secara formal, sedangkan masalah-
masalah yang lebih esensial, seperti bagaimana akibat 
proyek terhadap penduduk yang tergusur itu tidak 
dipikirkan secara sungguh-sungguh. Bagaimana mereka 
mendapat tempat tinggal baru, bagaimana ganti rugi 
mereka, dan sebagainya tidak mendapat perhatian yang 
semestinya. 

3. Regulasi yang ada sering menyebabkan prosedur berbelit, 
dan berpotensi memunculkan pungutan liar. Masyarakat 
umumnya enggan mengikuti proses yang berbelit-belit 
dalam mengurus berbagai kepentingan mereka, sehingga 
mereka mengambil jalan pintas dengan memberikan 
suap/tip kepada aparat birokrasi agar proses mereka cepat 
selesai.  

4. Berbelitnya proses-proses dalam birokrasi berpotensi untuk 
menyebabkan birokrasi ditinggalkan dalam proses 
transformasi sosial. Peran-peran yang selama ini dijalankan 
birokrasi diambil alih oleh organisasi non-pemerintah 
(NGO), sepenti LSM dan ormas yang lebih mudah dan 
fleksibel bergerak. 

 
b. Struktur organisasi yang besar dan berjenjang 
 

Diketahui bahwa dalam birokrasi terdapat berlapis-lapis 
tingkatan dari bawah ke atas mulai dari staf seksi; bagian, biro dan 
seterusnya sehingga ada jabatan-jabatan eselon. Hal seperti ini 
juga dapat mengurangi pesan optimal birokrasi, karena: 

1. Mengakibatkan ketidakefisienan organisasi dalam mencapai 
tujuan (inefficiency achievement purposes). Karena struktur 
bertingkat, maka terjadi proses berbelit (red tape) yang 
menjadikan kerja tidak efisien. 

2. Timbul ekonomi biaya tinggi (high cost economy) baik pada 
instansi birokrasi sendiri maupun pada pengguna jasanya. 

3. Terdapat potensi pertentangan antara unit dengan induk 
organisasi. Akibatnya fungsi pelayanan menjadi terabaikan. 



Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik…. 189

4. Terjadi proses kerja yang top down dan budaya minta 
petunjuk dari bawahan ke atasan. Penjenjangan struktur 
(apalagi tidak disertai dengan pendelegasian wewenang) 
akan menyebabkan bawahan tidak bisa mengambil 
keputusan secara mandiri, melainkan harus menunggu 
proses dari atasan. 

 
c. Sumber pendapatan yang terbatas 
 

Sebagaimana diketahui, sumber pendapatan suatu instansi 
birokrasi bersifat terbatas dalam arti pos penerimaannya sudah 
ditentukan dan biasanya jumlahnya terbatas serta tidak mungkin 
bertambah, baik untuk gaji pegawai maupun operasional. Efek 
negatif yang muncul dapat berupa: 

1. Terjadinya kesenjangan antara kebutuhan dan pendapatan 
secara individual (para pegawai) maupun institusional. Hal 
ini menyebabkan para birokrat tidak nyaman bekerja 
karena masih harus mencari tambahan pendapatan di luar 
maupun dalam jam kerja, bahkan kadang harus menutup 
biaya operasional. 

2. Terjadinya berbagai mark-up proyek dan pungli. Untuk 
menambah pendapatan, birokrat berpotensi untuk me-
mark-up nilai proyek atau melakukan pungutan kepada 
para pengguna jasa secara ilegal. 

3. Semangat kerja rendah. Gaji yang tidak cukup 
menyebabkan birokrat malas bekerja daIam meIayani 
masyarakat.  

4. Keterbatasan anggaran juga mengakibatkan terbatasnya 
gerak operasional tugas birokrasi. 
 

3. Kendala Sosial Budaya 
 

Kendala dalam sektor ini khususnya adalah yang berkaitan 
dengan kultur dan tradisi dalam masyarakat yang berpengaruh 
dalam kinerja birokasi. Kinerja birokrasi juga sangat dipengaruhi 
oleh budaya dan sistem sosial yang hidup di tengah 
masyarakatnya.  
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Tabel 5. Kendala dari Aspek Sosial Budaya 
 

Jenis Kendala Akibat 

Mentalitas pegawai yang buruk - Tidak ada profesionalisme 
kerja 

- Mendorong berbagai 
penyelewengan  

Perkembangan lokal dan global - Kinerja birokrasi menjadi out 
of date 

- Masyarakat tidak puas 

Budaya politik tradisional - Tertutupnya partisipasi dan 
kontrol publik 

 
Di antara kendala dalam bidang sosial budaya adalah: 
 

a. Mentalitas pegawai 
 

Mentalitas pegawai pada umumnya kurang kondusif dalam 
mendorong birokrasi bekerja optimal. Di antara beberapa sikap itu 
adalah: 

1. Sikap mental yang berorientasi membelanjakan daripada 
menghasilkan. Para birokrat menganggap bahwa anggaran 
dan fasilitas mereka adalah milik negara sehingga mereka 
tidak perlu bersusah-payah untuk mengelola secara baik 
apalagi memberi nilai tambah pada aset-aset itu. Mereka 
bahkan cenderung ceroboh dalam mengelola aset-aset 
tersebut.  

2. Sikap minta dilayani, bukan melayani. Sedikit banyak  
di Indonesia, hal ini merupakan warisan paham masa 
lampau baik masa kerajaan yang menempatkan birokrat 
sebagai priyayi, maupun masa penjajahan yang 
menempatkan birokrat sebagai ambtenaar yang memiliki 
hak-hak dan status khusus. 

3. Motivasi birokrat pada umumnya keliru (tidak memahami 
dan tidak sesuai dengan fitrah dasar tugas institusi 
birokrasi). Mereka mendaftar menjadi pegawai bukan 
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untuk melayani dan mengabdi, melainkan mencari status 
dan gaji, sehingga tentu saja tatkala mereka bekerja, 
orientasi mereka tidak sesuai dengan tugas dan fungsi 
utama birokrasi. 

 
Kesemua sikap mental itu menimbulkan dampak negatif 

berupa ketidakprofesionalan aparatur birokrasi dalam bekerja, 
sehingga mereka tidak mampu (incapable) dalam menjalankan 
tugas secara baik. 
 
b. Mentalitas masyarakat 
 

Sikap mental masyarakat juga banyak yang tidak 
mendukung bahkan menghambat berfungsinya tugas birokrasi 
secara baik. Di antara sikap itu adalah: 

1. Sikap apatis (non partisipatif dan permisif), yakni tidak 
peduli dan tidak mau tahu terhadap apa pun yang terjadi  
di sekelilingnya, termasuk apa yang terjadi pada birokrasi. 
Dalam derajat yang lebih parah, masyarakat yang masih 
terbelakang mau menerima apa saja produk pelayanan 
birokrasi dengan sikap fatalistik, walaupun mereka 
dirugikan. 

2. Mentalitas menerabas (hedonistik dan pragmatis) 
(Koentjaraningrat: 1974): tidak mau repot dan cenderung 
cari enak saja, sehingga ikut menyuburkan pungli dan 
kolusi. 

3. Rasa ketergantungan yang berlebihan terhadap birokrasi, 
sehingga mau menerima saja berbagai perlakuan yang 
menyimpang. Contoh dalam hal ini adalah sikap kontraktor 
yang mau dipotong anggaran proyeknya oleh oknum 
birokrasi, asalkan bisa mendapat proyek. 

 
Sikap mental masyarakat yang demikian menyebabkan 

semakin tumbuh suburnya berbagai penyelewengan yang ada 
dalam tubuh institusi birokrasi. 
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c. Perkembangan lokal dan global yang cepat 
 

Dalam tataran lokal, diketahui adanya tuntutan otonomi 
daerah yang semakin menguat, sementara dalam tataran global 
diketahui bahwa berbagai perubahan tengah terjadi dengan cepat 
di seluruh dunia, dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, 
sistem informasi, perdagangan, politik, dan sebagainya. Berbagai 
perubahan itu menyebabkan lahirnya konsep globalisasi, 
perdagangan bebas, meningkatnya intensitas hubungan 
antarnegara dan polarisasi ekonomi antarnegara. 

 
Fenomena-fenomena tersebut menyebabkan birokrasi 

terus tertinggal dan sulit menyesuaikan berbagai perubahan yang 
terjadi dengan cepat. Konsep, kebijakan, struktur dan pola kerja 
yang disusun menjadi cepat kadaluwarsa (out of date) sehingga 
tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang 
sudah berubah, khususnya mereka yang telah terbiasa berinteraksi 
secara internasional. Akibatnya masyarakat menjadi semakin 
kecewa dengan kinerja birokrasi. 

 
d. Praktik budaya feodal 

 
Praktik budaya feodal (khususnya Jawa) dalam 

penyelenggaraan birokrasi, juga potensial membiaskan fungsi 
birokrasi. Sebagaimana diketahui, dalam paham kekuasaan Jawa, 
aparat birokrasi adalah alat raja yang mendapat kekuasaan dari 
Tuhan (bukan dari rakyat), sehingga mereka hanya bertanggung 
jawab kepada Tuhan tidak kepada rakyat. Akibatnya rakyat tidak 
dapat berpartisipasi dalam proses birokrasi dan juga tidak dapat 
melakukan kontrol.  

 
Semua faktor tersebut itulah yang menyebabkan birokrasi 

memiliki “cacat lahir bawaan” sehingga fungsi-fungsinya tidak 
tercapai optimal. Untuk mengeleminasi aspek-aspek kendala itu, 
perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk mengkaji ulang 
paradigma birokrasi “lama” yang sudah usang.  




