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INTRODUKSI 

Istilah Birokrasi dipopulerkan oleh Goumay pada abad 18 (Albrow, 

1989:1) sebagai usaha untuk memberikan atribut terhadap sebuah 

penyakit yang merusak sistem pemerintahan di Perancis yang disebut 

Bureaumania. Pemerintahan Perancis kala itu dikenal sangat buruk 

kinerjanya. Elit kerajaan sibuk dengan kehidupan mewah, pajak dipungut 

melampaui batas kewajaran serta maraknya praktek pembrendelan kaum 

partisan dengan cara-cara yang kejam. Untuk menyindir kinerja pejabat 

yang buruk tersebut dipakailah istilah Bureaumania. Yang menginsprirasi 

istilah bureaucratie (Perancis), burocracia (Italia), bureaucracy (Inggris) 

dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, istilah birokrasi tidak 

hanya berlaku pada bidang pemerintahan semata, tetapi berlaku pula 

pada dunia bisnis. Hal ini sejalan dengan penegasan Said (2007:1): 

Dalam bidang publik konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan 
sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme 
dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. 
Sedangkan dalam dunia bisnis, konsep birokrasi diarahkan untuk 
efisiensi pemkaian sumberdaya dengan pencapaian output dan 
keuntungan yang optimum. 
 

Karena birokrasi adalah organisasi yang melayani tujuan dan cara untuk 

mencapai tujuan dengan mengkoordinasi secara sistematis, maka 
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keberadaannya harus mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan 

modernisasi. Rod Hauge (dalam Said, 2007:3) menyatakan  bahwa 

birokrasi ada karena adanya kebutuhan akan sebuah organisasi yang bisa 

mengelola Negara modern dengan tugas: organizing and administering 

modern states is a massive process that requires skill, experience and 

expertise. 

Birokrasi pada umumnya dipandang sebagai pihak yang sekedar 

melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan ditempat lain. Tetapi 

ketika kita menyimak berbagai pengalaman utamanya didunia ke 3 

diketahui bahwa birokrasi tidak hanya mendominasi kegiatan administrasi 

pemerintahan, tetapi juga kehidupan politik masyarakat secara 

keseluruhan. Tegas diuraikan oleh Ramsay Muir (dalam Said, 2007:4) 

bahwa birokrasi berarti penyelenggaraan kekuasaan oleh administrator 

yang professional. Pernyataan ini berdasar pada praktek pemerintahan 

Inggris pada awal abad 19, dimana kejayaan Inggris Raya mendapat 

dukungan paling kuat dari birokrasi. 

BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF TEORI 

Birokrasi berasal dari bahasa Perancis, bureaucratie diartikan 

sebagai kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan staf biro 

pemerintahan, sedangkan dalam bahasa Jerman birokrasi dari kata 

bureaukratie yang mempunyai arti sebagai wewenang atau kekuasaan 

yang terdiri dari berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya 

memperebutkan untuk diri mereka sendiri atas sesame warga Negara 

(Albrow, 1996:3). 
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Dalam publikasi jurnal: Public Administration Review terdapat satu 

kesimpulan yang tegas bahwa “ administrasi adalah pengetahuan, 

pengetahuan adalah kekuasaan. Dan akhirnya: Administrasi adalah 

kekuasaan “. Dari penegasan tersebut diketahui betapa penting 

keberadaan birokrasi dalam perspektif jalannya roda pemerintahan karena 

pelaku dari administrasi adalah birokrasi. 

Kosa kata birokrasi berasal dari istilah yang dikembangkan oleh 

Reiheer von Stein pada tahun 1821 dengan perkembangan asal muasal 

dari kosakata “buralist” yang dalam perkembangannya berubah menjadi 

“bureaucracy” yang berarti cara kerja dengan karakter: rasional, 

impersonal dan legalistic (Thoha, 1995:15). Entitas kelembagaan birokrasi 

yang dilahirkan diasuh dan kemudian didewasakan oleh sejarah, jauh 

sebelumnya ternyata telah berperan menjadi konsep persyaratan 

kelembagaan, dalam masyarakat (concept of requisite social institution). 

Birokrasi bahkan jauh sebelum lahirnya kaidah andalan “ The 18th 

century benefolence “ yang melahirkan doktrin tanggung jawab dharma 

pemerintahan ( state`s intervention ), telah mulai terlihat dalam proses 

kebijakan politik, dan akhirnya malahan mengembangkan perannya 

secara khas didalam implementasi kebijakan. Untuk hal tersebut maka 

dipandang perlu birokrasi dilengkapi dengan kode dan etika professional    

( ethical code of professional conduct ). (Jaques, 1976:4). Pada akhir-akhir 

ini bahkan telah ditafsirkan sebagai institusi dan agen pemerintahan yang 

dilengkapi dengan hubungan otoritas sistemik dan rasional dengan 



Ishworo Widyanto, Birokrasi dan Administrasi Publik 4

aturan-aturan yang lugas (a system ot authority relation defined by 

rationality developed rule ) (Chandler and Plano 1982: 154). 

Pada saat yang sama Weber memandang bahwa birokrasi rasional 

sebagai unsur pokok dalam proses rasionalisasi dunia modern yang jauh 

lebih penting diantara seluruh proses sosial. Berdasarkan  konsepsi 

legitimasi ini Weber merumuskan delapan proposisi tentang penyusunan 

sistem otoritas legal yang meliputi: 

a. Tugas-tugas pejabat  diorganisir atas dasar aturan yang 
berkesinambungan 

b. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang yang berbeda sesuai 
dengan fungsi dan syarat-syarat 

c. Jabatan tersusun secara hirarkhis disertai dengan uraian hak 
kontrol dan pengaduan 

d. Aturan disesuaikan dengan pekerjaan, diarahkan secara teknik 
dan legal yang untuk pelaksanaannya perlu staf yang terdidik dan 
terlatih 

e. Ada perbedaan yang tegas antara anggota sebagai sumberdaya 
organisasi dan anggota sebagai pribadi 

f.   Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya 
g. Administrasi didasarkan pada dokumen tertulis yang tertata 

secara sistemik dalam kantor sebagai pusat organisasi modern 
h. Sistem otoritas legal mempunyai banyak bentuk, tetapi secara 

substansi tetap dalam susunan staf administrasi birokratik (Said, 
2007:5) 
 

Dapat dikatakan bahwa Weber memandang kenyataan bahwa 

tingkah laku manusia biasanya diorientasikan pada seperangkat aturan 

yang berdasarkan analisis sosiologis. Adanya seperangkat aturan yang 

berbeda mengarah kepada tingkah laku adalah intrinsic (sesuatu yang 

hakiki) bagi konsep organisasi. Tanpa aturan, tidak mungkin untuk 

mengatakan apakah suatu tingkah laku itu organisasional dan tidak 

organisasional. Aturan-aturan organisasi tersebut oleh Weber disebut 

tatanan administrasi (verwaltungsordung) (Albrow, 1996:27). Sedangkan 
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staf administrative (velwaltungsstab) memiliki hubungan ganda dengan 

aturan-aturan tersebut. Satu fihak tingkah lakunya diatur oleh aturan-

aturan tersebut. Satu pihak tingkah lakunya diatur oleh aturan yang ada, 

dipihak lain ia bertugas untuk mengawasi anggota birokrasi lain untuk taat 

pada aturan tersebut. 

Makna lain dari proposisi diatas adalah munculnya pertanyaan; 

siapa memberi perintah kepada siapa. Hakekatnya, administrasi dan 

otoritas (herrschaft) sangat berhubungan erat. Setiap bentuk otoritas 

menyatakan dirinya sendiri dan berfungsi sebagai administrasi. Setiap 

bentuk administrasi dengan beberapa cara memerlukan otoritas, karena 

aturannya menghendaki beberapa tipe kekuasaan untuk memerintah 

kepada seseorang. Pola hubungan ini yang menjadi karakter menonjol 

dari pemikiran Weber yang popular dengan istilah Koordinasi Imperatif. 

Sejauhmana tingkat kepatuhan para staf birokrasi atas aturan yang 

ada, Weber mengklasifikasikan model otoritas sebagai berikut: 

a. Otoritas Karismatik. Semua perintah dipatuhi karena orang yang 
memberi tatanan memiliki beberapa kesucian atau semua 
karakteristik yang dikenal. 

b. Otoritas Tradisional. Semua perintah dipatuhi karena adanya 
rasahormat terhadap pola dan tatanan lama yang telah mapan. 

c. Otoritas legal. Kepercayaan atas perintah yang dilengkapi dengan 
kewenangan formal dan tata aturan yang  jelas sesuai dengan 
perundang-undangan (Said, 2007:14-15). 
 

Analisis ini telah menggarisbawahi dalam kehidupan birokrasi secara 

sosial fungsi-fungsi mengganti pola relasi sosial dan secara kultural 

norma-norma umum telah digantikan oleh kode-kode operasional dan 

bahkan pendekatan efisiensi melupakan etika. Secara psikologis peran 

dan tugas pekerjaan telah menggantikan idealisme dan legitimasi. Ciri 
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penting lainnya yang perlu dicatat, yakni sistem komando menggantikan 

dialog dan pendekatan politik semu. Bahkan nuansa administrasi 

menggantikan suasana politis dan kekuasaan psikologi menggantikan 

kekuasaan ideologis dan lain sebagainya. 

Sedangkan perspektif Hegel dalam konteks birokrasi adalah medium 

yang mempertemukan kepentingan rakyat dan pemerintah. Birokrasi 

mengemban tugas besar berupa harmonisasi hubungan antara rakyat dan 

pemerintah, bahkan mempersamakan geist rakyat dengan geist 

pemerintah. Blau (2000:5) melihat birokrasi tidak sebatas hal tersebut. Ia 

melihat bahwa birokrasi merupakan suatu lembaga yang sangat kuat 

dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial 

terhadap hal-hal yang baik maupun buruk karena birokrasi merupakan 

instrument administrasi rasional yang netral pada skala besar. Birokrasi 

mempunyai nilai yang strategis dan menduduki posisi esensial sesuai 

dengan pernyataan Almond dan Powel mengenai governmental 

bureaucracy, yakni: “The Governmental Bureaucracy is a group of formally 

organized officers and duties, linked in complex grading subordinates to 

the format roler maker” (Birokrasi pemerintah adalah sekumpulan tugas 

dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang 

yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal. 

Di pihak lain, birokrasi dipandang lebih sebagai intisari dari otorita 

legal nasional. Jantung dari birokrasi dalam sistem hubungan yang 

dirumuskan secara rasional oleh aturan-aturan otoritas legal nasional 

yang pasti. Kesetiaan atau kepatuhan adalah pada saat seseorang 
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melaksanakan otoritas kantornya hanya dengan legalitas formal dari 

pemimpinnya dalam jangkauan otorita kantornya. 

Sesungguhnya keberadaan birokrasi berbanding kontras dengan 

pasar bebas. Seringkali logika birokrasi yang berusaha mengendalikan 

semua aspek kehidupan masyarakat dirasakan menghambat atau bahkan 

mematikan logika bisnis yang berusaha meraup untung secara optimal. 

Ketika keduanya berhadapan, terbuka peluang terjadinya pergeseran 

fungsi birokrat (yang tidak dibekali dengan cash flow) kearah yang lebih 

manusiawi dan solutif  untuk mempertemukan kepentingannya dengan 

logika bisnis. Fenomena ini adalah potensial awal terjadinya 

penyimpangan wewenang dalam birokrasi. Dalam proyeksi makro, tragedi 

ini mampu meluluh lantakkan idealisme birokrasi sebagaimana yang 

dicita-citakan oleh Weber. 

Nugroho dalam Reinventing Indonesia (2001:179) mensinyalir 

keruntuhan Jerman Timur satu diantaranya adalah lunturnya kepercayaan 

masyarakat atas birokrasi. Birokrasi yang diidealkan Weber kala itu 

ternyata berubah menjadi monster yang kejam. Birokrasi diidentikkan 

dengan cara kerja yang sama dengan aparatur pemerintah yang nota 

bene sudah tidak bekerja sebagaimana mestinya. Birokrasi diibaratkan 

Crozier dalam The Bureucratic Phenomenon (1964) sebagai bureaucratic 

have described as system designed by genius to be run by idiot. 

Fenomena ini terjadi karena birokrasi disusun dengan tingkat kecanggihan 

organisasi yang tinggi, dilain pihak tidak mampu memberi reward yang 

memadai bagi orang-orang yang pinter ke dalam dirinya agar dapat 
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menjalankan organisasi dengan baik, karenanya mereka lebih memilih ke 

sektor bisnis yang lebih menarik secara financial. Tatkala birokrasi 

didominasi hanya oleh aparat pelaksana (bukan pemikir atau pembaharu) 

maka hampir pasti birokrasi akan “jalan ditempat”. Perilaku birokrasi 

menjadi penting dalam diskursus ini.  

Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara seseorang 

individu dengan lingkungannya. Lebih lanjut mengenai perilaku birokrasi 

dapat dinyatakan sebagai perilaku birokrasi pada hekekatnya merupakan 

hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Selama 

birokrasi masih ditompang oleh salah satu unsur penyusunnya yakni 

manusia dan selama manusia didalam usahanya mencapai tujuan masih 

selalu berperilaku, maka suatu penanaman perilaku untuk birokrasi 

bukanlah suatu yang dicari-cari. Model umum mengenai interaksi antara 

karakteristik manusia dalam birokrasi dengan karakteristik birokrasi itu 

sendiri, yakni dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1 

Model Interaksi Perilaku Birokrasi 
 

                                                  
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Diolah bebas dari Thoha, (1989:68-70) 

Karakteristik Individu 
 

- Kemampuan 
- Kebutuhan 
- Kepercayaan 
- Pengalaman 
- Pengharapan 
- Dan lain-lain 

Karakteristik Birokrasi 
 

- Hirarkhi 
- Tugas-tugas 
- Wewenang 
- Tanggungjawab 
- Sistem Riward 
- Sistem Kontrol 

Perilaku Birokrasi
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Penerapan dan perilaku birokrasi melalui pembuatan policy, 

pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kepemimpinan, cara-

cara dan sikap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ashari 

(1984) secara umum menyimpulkan, bahwa terdapat empat perspektif 

mengenai penilaian terhadap birokrasi yang meliputi: 

1. birokrasi dalam penilaian yang netral,dimana ia ditempatkan pada 
posisi positif dan negatif tergantung konsep, keadaan dan 
situasinya. Kelompok ini dikenal dengan birokrasi Hegelian 

2. penilaian negatif atas birokrasi, karena birokrasi banyak 
menimbulkan masalah khususnya ditilik dari perspektif 
kepentingan sistem Negara tertentu. Pandangan ini dipelopori 
oleh Karl Mark yang mengintroduksi kritik bahwa birokrasi 
menyumbat kemanusiaan dan kebebasan yang pada ujungnya 
menghasilkan penindasan. 

3. FahamWeberian yang menyikapi birokrasi sebagai ilmu dan 
bangunan yang efektif untuk kehidupan suatu organisasi. 
Sehingga dalam hal ini para penganut Weber mendapat 
keleluasaan untuk berapresiasi secara mendalam dalam 
pengembangan dan studi birokrasi. 

4. birokrasi sebagai development tools and communication pattern. 
Birokrasi adalah alat untuk pembangunan dan komunikasi antara 
rakyat yang diperintah dan pemerintah. Disini birokrasi dinilai 
sebagai mekanisme pemerintahan yang esensial. 

 
Label negatif birokrasi yang datang dari sekelompok orang atau 

komunitas tertentu adalah wajar karena bahkan pada tataran teoritis 

sekalipun dikursus tentang tema ini tidak pernah dirasa basi. Oleh 

karenanya, birokrasi tetap memiliki variasi konotasi, tergantung kelompok 

sosial mana yang menyampaikan. Kelas sosial istimewa mengeluh 

tentang hilangnya keistimewaan, kelas komersial mengeluh adanya 

campur tangan birokrasi dalam perdagangan, para seniman mengeluh 

tentang kekurangan luwesnya, para ilmuwan mengeluh tentang 

kebodohannya sedang para negarawan mengeluh tentang 

kelambanannya (Albrow, 1986: 15). 
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ADMINISTRSI PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH 

Administrasi Publik (Public Administration) sebenarnya sudah ada 

sejak zaman dahulu kala. Administrasi Public walaupun dalam bentuk 

yang paling sederhanapun senantiasa dapat dijumpai pada suatu 

masyarakat yang terorganisir.  Dalam catatan sejarah peradaban 

manusia, di Asia Selatan termasuk Indonesia, China dan Mesir Kuno 

dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem ini 

pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik (Thoha, 

1984). Meskipun literature kuna yang menyebut langsung istilah 

“administrasi publik” kurang begitu banyak diketemukan, namun cukup 

banyak literature yang berkenaan dengan filsafat kenegaraan, hukum dan 

politik seperti pemikiran Confusius, Aristoteles, Machiavelli dan lain-

lainnya, yang menggambarkan adanya disiplin administrasi publik dan 

pengembangannya. 

Plato dalam “The Laws” (Keban, 2004:27) mengungkapkan praktek 

administrasi pemerintahan Yunani kuno. Dijelaskan bahwa ada tiga 

cabang administrasi kala itu yang meliputi: pengawas kota, pengawas 

agora dan pengawas tempat ibadah. Diuraikan pula didalamnya hal-hal 

yang berkaitan dengan bagaimana menentukan jumlah pegawai, metode 

seleksi, penentuan tugas dan kewajiban serta sangsi yang diterapkan 

ketika terjadi pelanggaran. Dalam perkembangannya Aristoteles (dalam 

“Politics”, 1941 dan “On the Anthenian Constitution”) menambahkan satu 

jenis pengawasan lagi, yaitu pengawasan daerah kedalaman. Machiavelli 

(dalam “The Prince”, 2002) menegaskan pentingnya memiliki pelayan-
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pelayan publik yang mampu membantu raja. Para pelayan tersebut harus 

selalu dipuji agar produktifitasnya tetap tinggi. Sedangkan Montesquiew ( 

dalam “The Spirit of Laws”) sudah mengarah ke pembedaan antara sistem 

hukum dan sistem administrasi, dimana sistem administrasi lebih 

difokuskan pada fungsi karena mengandalkan pedoman-pedoman 

operasional, sedang sistem hukum menekankan pada aturan hukum yang 

berlaku. 

Semua referensi kuno tersebut membuktikan bahwa prinsip-prinsip 

administrasi publik sudah menjadi perbincangan dan dipraktekkan dalam 

kehidupan sehari-hari jauh sebelum Wodrow Wilson dinobatkan menjadi 

bapak administrasi publik Amerika Serikat. Dalam pada itu, seiring dengan 

munculnya hierarkhi dalam administrasi, uraian wewenang an 

tanggungjawab, mekanisme reward dan punishment, tanpa disadari orang 

sudah hidup dalam alam birokrasi. Ketika orang melihat bahwa semakin 

hari tugas dan fungsi pemerintah semakin bersar, semakin hari semakin 

nampak pula kegagalan pemerintah dalam implementasi program-

programnya,maka orang kemudian mempertanyakan peran administrasi 

dan birokrasi publik sebagai faktor penentu dan penyebabnya. 

Administrasi dan birokrasi hampir setua umur pemerintahan. Akan 

tetapi kedua istilah itu merupakan bagian yang signifikan dan acapkali 

dikaitkan dengan aparatur pemerintahan dihampir seluruh Negara di dunia 

ini (Thoha, 2007:43). Administrasi sebagai bagian dari pemerintahan jauh 

dari aspek glamour disbanding persoalan pemilu, partai politik, peradilan 

(Piters, 1978), dan cenderung kurang siap memberikan kuantifikasi yang 
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memadai bagi analisis yang berdimensi teori (Henry, 1975 dalam Thoha 

2007). 

Dalam tataran praktis, setiap masyarakat senantiasa membutuhkan 

usaha administrasi. Kedudukan administrasi public dalam pemerintahan 

tidak hanya terpaku pada aturan yang kaku saja, tetapi berorientasi 

dinamis untuk melaksanakan aturan legal tersebut. Disiplin administrasi 

public pada hahekatnya merupakan disiplin yang menanggapi masalah-

masalah pelaksanaan persoalan masyarakat (public affairs) dan 

manajemen dari usaha masyarakat  (public business) (Caiden, 1982). 

Modernisasi senantiasa membawa teknologi, inisiatif dan prakarsa-

prakarsa baru yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan komunitas. 

Ketika kesemuanya itu terakumulasi dan diterima untuk dianut dan 

diterapkan dalam masyarakat, maka terjadilah proses kulturisasi yang 

melahirkan tuntutan dan batasan-batasan baru yang harus dipatuhi 

bersama. Dalam hal ii administrasi publik haruslah mampu menjawab 

tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang tersebut. (Thoha, 

2007:47). Apabila tidak, maka administrasi publik ibarat sebuah lukisan 

yang tanpa ada refleksinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, administrasi publik senantiasa ada, hidup dan melekat pada 

kehidupan komunitas manusia disepanjang masa, dengan bidang-bidang 

kehidupan dan ilmu pengetahuan lainnya. 

Pada aras domestic diketahui bahwa, surutnya dominasi sentralistik 

yang bergeser ke penguatan HAM, pengegakan hukum, partisipasi serta 

mengemukanya kekuatan civil society di Indonesia pada Mei 1998 
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membawa perubahan substantive bukan hanya pada khasanah 

ketatanegaraan yang ditandai dengan lengsernya rezim Soeharto, tetapi 

berimplikasi pula terhadap persoalan-persoalan politik, ekonomi, sosial 

budaya hingga ke persoalan-persoalan politik, ekonomi, sosial budaya 

hingga ke persoalan administrasi publik. Owen W. Hughes, 1998 dalam “ 

Public Management and Administration “ (Utomo, 2005:21) mengegaskah 

bahwa, otonomi khususnya yang menyangkut perihal: Strengthening of 

Local Level Institutions merupakan challenger, opportunity and directions 

of a number issues on public administration, disamping the cultural milieu 

of public administration, crisis of disaster management, promoting 

accountability in public management, human resources development dan 

managing economic and technological interdependencies. 

Dari penegasan ini dapat diketahui bahwa tidak saja tantangan, 

tetapi betapa strategis peran administrasi publik di era otonomi dan 

desentralisasi. Otonomi atau desentralisasi haruslah dipandang sebagai 

konsep yang tidak hanya bernuansa technical administration atau practical 

administration semata, melainkan harus pula dipandang sebagai process 

of political interaction (Utomo, 2007:22). Hal ini terkait erat dengan 

demokrasi (internasional, domestic maupun lokal) yang mengarah 

tercapainya pemberdayaan (emprowering) diaras lokal. 

Dengan pemaknaan tersebut maka tidak mengherankan ketika mulai 

awal diundangkannya UU 22/99 hingga teramandemen menjadi UU 34/04 

masih dirasakan adanya implikasi yuridis, sosial, politik dan ekonomi. 

Dengan adanya penguatan berbagai bidang bagi kabupaten/kota dirasa 
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sangat berpengaruh (merugikan bahkan mengurangi) kewenangan 

propinsi maupun pusat. Penguatan kewenangan propinsi maupun pusat. 

Penguatan kewenangan lokal tersebut berupa: peningkatan inisiatif, 

kreativitas dan juga kolaborasi, work in partnership dan kompatibilitas 

diantara komponen daerah. Otonomi diharapkan mampu membangun 

warna baru dari government yang fokus kepada otoritas, kearah 

governance yang mengandung karakter interaktif antara pemerintah 

(public), masyarakat (community) dan swasta (profit dan social). 

Lebih jauh Utomo menguraikan ada 3 (tiga) promblema pokok dalam 

implementasi Otonomi Daerah yang meliputi: 

1. Saat ini Indonesia sedang mengalami masa transisi, perubahan, 
reformasi dari iklim politik dan pemerintahan yang monolik 
sentralistik ke pemerintahan demokratik khususnya demokrasi 
lokal (local democracy), otonomi atau desentralisasi. Dalam 
kungkungan pemerintahan yang sentralistik tersebut masyarakat 
tidak memiliki public space untuk mengapresiasikan 
keberadaannya sebagai civil society, maka masyarakat belum 
terbiasa atau belum dapat dengan tepat bagaimana 
memformulasikan dan menerapkan demokrasi (termasuk 
otonomi). Akibatnya adalah bagaikan lepas dari kungkungan dan 
jeratan, terjadilah euphoria yang tidak saja dalam bidang 
kemasyarakatan, perekonomian. Didalam kerangka  pelaksanaan 
otonomi atau desentralisasi makia yang terjadi adalah 
penggunaan kewenangan dari pemerintah di daerah (terutama 
DPRD) yang terlalu berlebih-lebihan. 

2. Banyaknya Pasal-Pasal didalam Undang-Undang yang 
menimbulkan mis-interpretasi yang dapat berakibat perbedaan 
pendapat, persepsi bahkan konflik antar komponen secara internal 
dan eksternal. Sebagai misal: hubungan antara Propinsi, 
Kabupaten dan Kota, peranan Kepala Daerah dan DPRD, sebagai 
pejabat politik dan hubungannya dengan perangkat daerah 
sebagai pejabat karier, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dan 
lain sebagainya. 

3. Sarana cepat dan pendeknya waktu untuk melakukan sosialisasi 
Undang-Undang, sehingga tidak saja daerah-daerah menjadi 
kebingunan dan malahan kebablasan. Tetapi juga ketidaktahuan 
dan ketidaktepatan pemberian makna, filosofi, prinsip otonomi. 
Akibatnya  banyak komponen didalam kalangan elit masyarakat, 
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pemerintahan, elit politik dan elit penguasa yang tidak dapat 
mendalami dengan sepenuhnya dan setengah-setengah 
pengetahuan dan pemaknaan otonomi. 

 
Makna otonomi atau desentralisasi di dalam Undang-Undang Nomor 

22/1999 dimana iklim politik pemerintahan bernuansa demokratik, menjadi 

nampak lebih tegas dan pas sesuai dengan aslinya ialah kebebasan, self 

independence atau dispersion of power daripada UU No. 5/1974 dari 

pengertian hak, kewenangan, kewajiban daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, menjadi kewenangan daerah untuk mengurus 

dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Dan dengan suasana serta sistem politik yang berbeda serta 

tuntutan atau tekanan lingkup administrasi Negara di abad 21, maka 

otonomi tidak sekedar kewajiban tetapi hak; dimana DPRD tidak sekedar 

komponen pemerintah daerah tetapi sebagai Badan Legislatif dimana 

kepala daerah yang semula berkedudukan lebih sebagai penguasa (baik 

didaerah maupun sebagai orang pusat di daerah yang ditentukan oleh 

pusat) menjadi pejabat politis yang dipilih, ditentukan dan harus 

bertanggung jawab kepada DPRD. Suasana pemerintahan daerah yang 

terpengaruh oleh suasana pusat ialah monolitik sentralistik yang menjadi 

suasana yang berkadar local democracy. 

Kedaulatan yang dahulu kelihatan banyak ditangan penguasa, 

dikembalikan lagi ke tangan rakyat, kedaulatan rakyat menjadi fokus 
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didalam pemerintahan di daerah. Namun demikian dengan ditetapkannya 

UU No 22 Tahun 2004 sebagai revisi UU No. 22 Tahun 1999, 

menumbuhkan dugaan dan kecurigaan beberapa fihak sebagai upaya 

resentralisasi. Terlepas dari kebenaran sinyalemen tersebut 

mendudukkan kembali hakekat dan ruh otonomi daerah adalah yang patut 

dihargai. 

Sungguh ironis sekali bahwa makna otonomi tidak dialami sebagai 

tercapainya democratic value yakni terjadinya kemandirian (empowering) 

daerah dan masyarakat, tetapi lebih terfokus pada the process of political 

interaction. Dan wujudnya adalah tarik menarik kepentingan diantara 

Pusat-Provinsi Kabupaten/Kota baik dalam lingkup eksekutif maupun 

legislative. Revisi atau dapat dikatakan pembongkaran UU 22/1999 dan 

UU 25/1999 menjadi UU 32/2004 dan UU 34/2004 dan baik dalam 

kaitannya dengan pemerintah. Daerah manapun Perimbangan Keuangan 

antara Pusat-Daerah, mewujudkan fenomena tersebut. Ini dikarenakan 

sosialisasi yang terlalu cepat dan singkat serta belum siapnya perubahan 

mindset (kerangka pikir) menuju tatanan pemerintahan yang disepakati, 

maka perubahan tersebut akan memunculkan berbagai permasalahan 

yang dapat menggoncangkan kapabilitas tata pemerintahan. 

Paling tidak terdapat 7 (tujuh) pokok permasalahan yang harus 

dipertimbangkan sebagai isu strategis atas revisi atau pembongkaran UU 

tersebut.  
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Pertama, perubahan kedudukan Kabupaten dan Kota, yang dahulu 

ditentukan berdiri sendiri dan tidakdalam hirarchi, menjadi ditentukan 

sebagai laporan dari Propinsi. 

Kedua, perubahan kedudukan DPRD yang dahulu sebagai Badan 

Legislatif, saat ini didudukkan sebagai unsur Pemerintah Daerah.  

Ketiga, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan menjadikan 

DPRD sebagai penonton bukan lagi penentu. 

Keempat,RAPBD Kabupaten dan Kota yang dapat “ dianulir “ oleh tingkat 

Propinsi. 

Kelima, Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dahulu dianggap sebagai: 

DPRD Desa ditentukan sebagai Badan Permusyawaratan Desa. 

Keenam, dahulu telah ditentukan 11 (sebelas) urusan yang diserahkan 

kepada Kabupaten dan Kota, saat ini hanya ditentukan adanya Urusan 

Wajib dan Urusan Pilihan, dan penyerahannyapun harus memenuhi 

persyaratan tertentu. 

Ketujuh, jabatan Sekretaris Desa adalah merupakan jabatan Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). Dengan tujuh isu strategis tersebut tidak 

mengherankan apabila menumbuhkan rumor adanya resentralisasi, 

pengingkaran desentralisasi/otonomi, pembongkaran demokrasi lokal, 

pengkotakan DPRD, dan lain sebagainya. 

Apabila semanga Undang-Undang Pemerintah Desa Nomor 32 

Tahun 2004 ini dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan otonomi 

ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan 

umum dan meningkatkan daya saing daerah, haruslah didukung oleh 
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semua komponen. Akan tetapi apabila hanya sekedar menitikberatkan 

kepada perebutan kewenangan dan pengaruh, haruslah ditolak. 

Komponen pemerintah baik Pusat, Kabupaten dan Kota maupun DPR dan 

DPRD masing-masing haruslah mendudukan fungsinya dalam tata 

pemerintahan. Sehingga tidak terjadi adanya saling intervensi, tetapi ada 

didalam koordinasi, interelasi dan interdependen. 

BIROKRASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA 

Birokrasi pemerintahan di Indonesia diasumsikan sebagai gambaran 

tentang suasana birokrasi setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 

1945 karena mulai saat itu sistem ketatanegaraan dan administrasi 

pemerintahan yang sah, berlaku. Gambaran dari birokrasi ini meliputi tiga 

sub-paradigma yang terdiri dari: 

Sub-Paradigma Orde Lama 

Disamping isu tentang pilihan bentuk Negara: Republik atau Serikat? 

Menggunakan referensi UUD 45, atau Konstitusi RIS 1959? Pimpinan 

nasional kala itu dihadapkan pada pilihan penataan birokrat 

penyelenggara pemerintahan. 

Pertama, bagaimana memperlakukan PNS yang telah berjasa pada 

proses kemerdekaan tetapi miskin pengalaman, keahlian dan pendidikan? 

Kedua, bagaimana memperlakukan PNS yang telah berpengalaman, 

berpendidikan cukup serta punya profesi, tetapi dianggap berkhianat 

kepada pemerintah penjajah? (Kantor Men-PAN, 1998 dalam Dwiyanto, 

2006). 
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Rentang waktu 20 tahun (1945-1965) energi bangsa terkuras untuk 

mencoba dan membangun tatanan politik dan pemerintahan yang efektif 

dan solid. Secara kualitatif, obsesi tersebut belum dapat diperoleh hingga 

pertengahan 1965. Puncak konflik kepentingan horizontal tersebut 

(sekaligus akhir dari sub-paradigma Orde Lama) ditandai dengan 

meletusnya peristiwa G-30-S/PKI pada tanggal 30 September 1965. 

Supersemar yang berisi pemberian mandate Presiden Soekarno kepada 

Jenderal Soeharto untuk “mengamankan revolusi” akhirnya bergeser 

menjadi penyerahan kekuasaan hingga 32 tahun berselang. Langkah awal 

yang dilakukan Soeharto adalah sterilisasi birokrasi dari pengaruh partai 

politik, yang pada akhirnya konsentrasi kekuatan politik terpusat pada 

Golkar sebagai tiang pancang kekuatan politik Soeharto. 

Sub-Paradigma Orde Baru 

Kabinet Ampera rezim Soeharto dideklarasikan sebagai pengganti 

Dwikora sebagai cabinet terakhir masa pemerintahan orde lama. 

Penekanan utama kabinet ini adalah penyempurnaan dan penertiban 

pegawai negeri (aparatur pemerintah) dengan dilakukannya rasionalisasi 

birokrasi yang bertujuan untuk meujudkan efisiensi birokrasi. Satu 

diantaranya adalah penciutan kabinet dari (pada masa orla) 100 menteri 

menjadi tinggal 23 orang menteri. Digelarlah berbagai diklat penjenjangan, 

fungsional dan profesi, melalui Permendagri No.12 Tahun 1969 yang 

menempatkan birokrasi dibawah kendali pemerintah pusat. Pembentukan 

Korp Karyawan Kementerian Dalam Negeri (Kokar Mendagri) dengan 
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dalih penyatuan korp birokrasi, pada dasarnya didesain sebagai cikal 

bakal KORPRI untuk kepentingan pemenangan Golkar pada Pemilu 1971.  

Keberhasilan Pemilu 1971 memberikan inspirasi untuk memperluas 

jangkauan Kokar Mendagri ke lintas departemen/instansi baik pusat 

maupun daerah. Focus sasaran kebijakan politik bagi aparat birokrasi 

adalah pengembangan jiwa korsa (esprite’de corps). Loyalitas ditujukan 

bukan kepada partai politik tetapi kepada Negara dan pemerintah. Prinsip 

Mono-loyalitas diatur dalam PP Nomor: 6/1970. Pada Kabinet yang 

pertama di Era Orde Baru ini telah dibentuk Menteri Negara 

Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (Menpan). 

Menilik dari sejak dikenalnya birokrasi disistem pemerintahan 

kerajaan, birokrasi sudah “menempatkan diri” diatas masyarakat. 

Keberadaan Sultan merupakan penguasa bagi rakyat. Dengan dalih 

stabilitas, birokrasi di jaman Orde Baru menjelma ke berbagai bentuk 

semisal: Kopkamtib, Opsus, Ditsospol, Bakorstranasda dan lain 

sebagainya. Institusi perijinan sipil telah berubah fungsi menjadi alat 

intelejen penguasa untuk secara terstruktur mampu mendeteksi setiap 

gerak dan nafas para ekstrim kanan, ekstrim kiri, PKI, Ex PKI dan seluruh 

keluarga yang ada hubungan darah dengannya hingga tiga atau empat 

generasi. Aparat RT/RW/Kepala Lingkungan, Babinsa, Kades/Karteker 

Kades harus selalu “up-date” data secara integrative dengan Komandan 

Koramil dalam hal jati diri seseorang. Penelusuran “bersih” atau “tidaknya” 

seseorang secara tidak langsung dilakukan melalui: surat kelahiran, 

ijasah, surat nikah, kepegawaian, mutasi penduduk. Sedang penelitian 
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langsung dilakukan oleh Ditsospol data pribadi dari Desa/Kelurahan 

setelah diperiksa dan disahkan oleh Komandan Koramil secara berkala, 

atau ketiga seseorang akan mengurus ijin bepergian, 

pengangkatan/mutasi/promosi PNS hingga bila akan mengurus pensiun. 

Sub-Paradigma Orde Reformasi 

Keberhasilan Orde baru dalam menerapkan sistem pemerintahan 

yang sentralistik dengan menekan habis elemen dan potensi yang 

“berbeda” dengan kemauan pemerintah mendorong munculnya ide dan 

prakarsa sejenis yang kurang memperhatikan HAM, hukum dan partisipasi 

diberbagai bidang. Aneksasi ke Timor Timur pada tahun 1975, 

pembasmian para penjahat dengan metode penembakan misterius 

(petrus), perampasan hak milik rakyat dengan dalih untuk kepentingan 

umum serta masuknya peran TNI ke ranah sipil. Pembangunan dibidang 

ekonomi hanya dapat dinikmati oleh para pemodal. Rakyat disuguhi 

beraneka omament  dan kemewahan keberhasilan pembangunan yang 

tidak mereka mengerti kemanfaatannya. Hutang luar negeri membumbung 

tinggi, dan ekonomi Negara terpuruk hingga level terendah. 

Pada 18 Mei 1998 gerakan reformasi yang merupakan akumulasi 

berbagai kekuatan dan elemen bangsa mampu memaksa Presiden 

Soeharto untuk turun tahta. Pemilu 1999 berhasil mendudukkan KH. 

Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Eskalasi politik yang luar biasa, 

jatuh bangunnya Presiden sebelum masa jabatannya berakhir seakan 

mengandung makna bepata “pekerjaan rumah” bangsa ini masih 

menumpuk banyak dan perlu segera teratasi. Diawali dengan bergulirnya 
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UU Otonomi Daerah (UU 22/1999) yang merobah total hubungan antara 

Pusat-Daerah, konflik horizontal, pemekaran wilayah dan berbagai 

implikasi politik dan pemerintahan akibat reformasi disegala bidang. 

Walau sudah melewati beberapa kali Pemilu Presiden, Legislatif, 

Gubernur dan Bupati/Walikota didaerah masing-masing, hingga hampir 

satu decade bangsa Indonesia serasa masih belum lepas dari 

permasalahan Negara. 

Pada dasarnya dari waktu ke waktu bangsa Indonesia telah akrab 

dengan ide reformasi birokrasi pemerintahan. Dalam hal konsep 

demokratisasi pemerintahan modern, tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Pada saat kekuasaan pemerintahan Kolonial Belanda (Nederland 
Indische) berlaku ketentuan (Decentralisatie Wet 1903). 

2. Bestuurshervorming Wet, 1922, merupakan penjabaran dari 
Decentralisatie Wet sebagai landasan yuridis formal bagi daerah 
untuk mengatur ihwal rumah tangganya sendiri, juga untuk 
membagi daerah-daerah otonom yang mereka kuasa menjadi: 
a. Gewest (setingkat pemerintah propinsi) 
b. Regenschaap (setingkat pemerintah kabupaten) 
c. Staatgemeente (setingkat kota) 
Masa pemerintahan Jepang tidak sempat mengadakan 
perubahan atau membentuk peraturan baru, karena hanya 3,5 
tahun memerintah. 

3. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Berlaku Undang-Undang 
No. 1/1945 tentang Komite Nasional Daerah dan Ketentuan 
Pokok Pemerintahan Daerah, berlaku 23 November 1945. 

4. Undang-Undang No. 22/1948 yang mengatur penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah ketika Negara berbentuk serikat 
(Republik Indonesia Serikat/RIS). 

5. Kembali ke Negara Kesatuan. Pengarutan pemerintahan di 
daerah mengacu pada pasal 131 an 132 UUDS, yang didalam 
salah satu klausulnya menghendaki segera dikeluarkannya 
undang-undang organik dari pemerintah pusat yang pada 
kenyataannya tidak pernah terbit. Maka berdasarkan Pasal 142 
UUDS, Undang-Undang No.22/1948 dengan sendirinya tetap 
berlaku. 

6. Undang-Undang No. 1/1957 berlaku pada 18 Januari 1957. 
7. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali ke UUD 1945 yang 

berimplikasi terhapusnya semua perundang-undangan tentang 
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pemerintahan daerah diatas. Diundangkan Undang-Undang 
Nomor 6/1959 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1963 
tentang penyerahan tugas pemerintahan pusat dalam bidang 
pemerintahan umum, perbantuan PNS dan penyerahan 
keuangan. PP ini juga tidak efektif karena tidak diikuti dengan 
terbitnya UU Organik. 

8. Undang-Undang No. 5/1974 tentang Pemerintahan Daerah, 
berlaku mulai 1 September 1965. 

9. Undang-Undang No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
di Daerah (Era Orde Baru) yang dalam implementasinya 
mengarah kepada dominasi dan keberfihakan pada kepentingan 
politik kekuasaan pemerintah pusat atas daerah, institusi daerah 
lemah, tergantung dan tidak mandiri. Legislative mandul karena 
tidak memiliki hak dan yuridis yang cukup untuk berpartisipasi 
secara wajar. Perilaku Negara (pemerintah) cenderung otoriter 
birokratis dengan kekuasaan yang hegemonic. 

10. Undang-Undang No. 22/1999 (Era Reformasi) yang memberi 
ruang luas bagi daerah untuk mengatur urusan sehari-hari (daily 
affairs). Memberi perhatian pada pemberdayaan dan partisipasi 
aktif masyarakat. Dalam perjalanannya setelah lima tahun 
berjalan efektif, Undang-Undang ini dinilai sebagai produk yang 
tergesa-gesa, cenderung eforia, terlalu liberal dan rentan 
terhadap disintegrasi bangsa. 

11. Undang-Undang No. 32/2004 (Amandemen dari Undang-Undang 
No. 22/1999). Mengkaji ulang dan mengeliminasi radikalisasi dari 
Undang-Undang sebelumnya (Abdul Wahab, 2002: 23-24). 
 

Belajar dari proses sejarah pengaturan hubungan antara 

pemeirintah pusat dan daerah tersebut, dapat diketahui bahwa pada 

dasarnya, reformasi birokrasi merupakan implikasi dari upaya menjawab 

pertanyaan besar tentang: bagaimana kepatuhan dan responsivitas 

birokrasi? Apakah birokrasi patuh kepada hukum atau terhadap prevensi 

dari pembuat hukum atau eksekutif terpilih? 

Di era otonomi administrasi politik (administrasi publik modern) telah 

diformulasikan pemisahan kekuasaan eksekutif-legislatif. Hamilton 

menegaskan bahwa seorang presiden yang energik akan mampu 

mengontrol pekerjaan pemerintah sehari-hari. Seorang legislatur terpilih 

akan melakukan kontrol langsung terhadap Presiden. Pada level Negara  
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bagian dan lokal, dikotomi administrasi politik diperankan pada seluruh 

kekuasaan legislative (city council) dan eksekutif (Walikota). Situasi 

berlangsung hingga abad 20 dimana ditandai dengan perubahan 

kebijakan pemisahan kekuasaan dengan munculnya ide tentang 

pelayanan sipil yang permanent dan profesional. 

Woodrow Wilson kala itu berpendapat bahwa dalam administrasi 

modern, administrasi tidak seharusnya bercampur dengan politik. 

Dikotomi ini diterima oleh masyarakat administrasi publik AS hingga 

pertengahan 1990-an. 

Dalam perspektif pemerintahan lokal, pada tahapan persiapan 

pelaksanaan UU 22 1999 disikapi dengan reformasi kelembagaan yang 

berupa pemberian kewenangan Pusat yang dilimpahkan kepada 

Kabupaten/kota. Propinsi selain mendapat limpahan fungsi pemerintahan 

dari pusat juga mendapat tugas untuk melaksanakan sebagian fungsi 

pemerintah pusat di daerah (Dekonsentrasi kewenangan). Melalui 

transformasi tersebut terjadilah peningkatan dan kemampuan pemerintah 

daerah menyelenggarakan pembangunan ekonomi daerah, penyediaan 

pelayanan umum dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah. 

(Effendi, 2006). 

Walaupun dengan kebijakan reformasi birokrasi tersebut dalam 

beberapa hal hasilnya telah dapat dirasakan, namun hal tersebut belum 

cukup memadai apabila dibandingkan dengan langkah yang sama yang 

dilakukan oleh pemerintah Cina dan Vietnam. Pengeluaran pemerintah 

daerah di Indonesia belum mencapai sepertiga dari pengeluaran total 
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pemerintah, sedangkan Cina dan Vietnam untuk kegiatan yang sama 

masing-masing telah mengeluarkan 70% dan 50% (Effendi, 2006). 

Strategi reformasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Cina 

tersebut bukanlah kebijakan yang direncanakan, tetapi hal tersebut 

terpaksa dilakukan karena subsidi pemerintah pusat sangat tidak 

memadai. Hasilnya sangat mencengangkan, pemerintah daerah di Cina 

dalam kurun waktu yang sangat terbatas telah mampu membangun 

sistem pemerintahan daerah yang solid untuk penyelenggaraan tugas 

pembangunan dan pemerintahan. Walaupun perlu diakui bahwa dalam 

strategi tertentu percepatan laju pembangunan daerah melalui pinjaman 

daerah, pinjaman nasional, aktifitas fiscal non anggaran dan akses lebih 

luas ke pasar modal mengandung resiko cukup besar bagi daerah 

maupun pusat. 

Dari survey tata pemerintahan dan desentralisasi yang dilakukan 

oleh UGM dan Bank Dunia terbukti bahwa hasil desentralisasi mempunyai 

dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik di Indonesia. Tercatat 

dari 1.815 responden rumah tangga di 8 (delapan) propinsi diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

a. 65% menyatakan ada perbaikan dalam layanan kesehatan. 
b. 60% menyatakan ada perbaikan dalam pelayanan pendidikan. 
c. 59% menyatakan ada perbaikan dalam pelayanan umum 
d. 64% menyatakan belum ada perubhaan dalam pelayanan 

kepolisian. (Effendi, 2005). 
 
Akselerasi dari reformasi dibidang politik nampaknya kurang 

diimbangi dengan perubahan yang signifikan dibidang kelembagaan. 

Sehingga tatkala gaung reformasi disegala bidang menggema dan 
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merambah masuk ke pranata-pranata legal-birokrasi yang satu 

diantaranya mendambakan terjaminnya sistem menit dan ekonomi pasar 

dalam rekrutmen PNS, maka usaha kaum reformis dibidang kelembagaan 

terkadang diharapkan kepada telah mengguritanya sistem yang kurang 

kondusif yang terkadang justru bertentangan dengan semangat upaya 

reformasi birokrasi itu sendiri. 

Pada dasarnya UU No. 43 tahun 1999 telah memberikan wadah dari 

upaya membangun sistem kepegawaian yang meritrokasi, untuk menjagin 

agar birokrasi pekegawaian Indonesia bersih dari intervensi politik, 

menghindari spoiled system sehingga menghasilkan aparat yang bersih, 

profesional yang dipersiapkan dalam kurun waktu kedepan memegang 

peran elit birokrasi yang kondusif terhadap semangat reformasi birokrasi. 

UU ini meyajikan konsep kelembagaan independent sebagai pembantu 

presiden untuk merumuskan kebijakan dibidang kepegawaian pemerintah. 

Dalam pasal 13Ayat 3 UU tersebut ditetakan adanya Komisi 

Kepegawaiaan Negara yang terdiri dari 5 anggota yang mewakili 

stakeholder penting yang dibentuk oleh pemerintah. Model lembaga 

independent seperti ini banyak digunakan diberbagai negara karena 

dipandang sebagai model kelembagaan yang lebih cocok untuk mewadahi 

proses perumusan kebijakan yang lebih demokrastis. Pendekatan yang 

sama dapat dicontohkan semisal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat 

Negara (KPKPN), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) 

serta Komisi Pemilihan  Umum (KPU). Pendekatan ini dinegara-negara 

demokratis lazim dibentuk untuk melaksanakan fungsi dan tugas regulasi 
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perundang-undangan dalam wadah Lembaga Pemerintahan Non-

Departemen (LPND) yang dipimpin oleh komisi (Comission) yang dalam 

text-book administrasi dikanal dengan istilah multi-headed board (Efendi, 

2006: 18). 

Dalam tataran konsep, Komisi Kepegawaian Negara tersebut 

diharapkan mampu membangun sistem rekrutmen maupun karier 

kepegawaian terstandard, berorientasi stratejik serta lebih desentralis 

implementasinya. Pada saat yang sama semangat reformasi tersebut 

senantiasa dibarengi dengan produk hukum legal formal sebagai 

sandaran tugas komisi.  

Menitik dari uraian tersebut diatas, secara rasional sudah tidak 

terbuka kemungkinan reformasi birokrasi khususnya dibidang 

kepegawaian negara akan kecolongan oleh praktek spoil system,  kecuali 

apabila etikat tersebut datang dari fihak-fihak yang secara formal 

mempunyai kekuatan politis, dan dalam konteks formal dia ada 

kemampuan untuk menekan atau setidaknya mempengaruhi sistem kerja 

komisi. 

Jujur diakui bahwa persoalan korupsi (dalam konteks-konteks ini titik 

tekannya mungkin lebih kepada kolusi dan nepotisme) dan in-efisiensi, 

merupakan hal yang masih perlu diprioritaskan penanganannya. Zoel 

Hellman (dalam Effendi, 2006) menyatakan: 

Desentralisasi belum mampu mengatasi korupsi, biaya tinggi dan 
peranan hubungan pribadi dalam pelayanan umum, padahal 
semuanya  itu amat membebani masyarakat miskin karena itu masih 
ada agenda besar yang belum terselesaikan dalam pelaksanaan 
desentralisasi di Indonesia yaitu perlunya peningkatan akuntabilitas. 
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Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi 

sebagai bagian dari kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia 

berlangsung secara cepat namun masih terbuka peluang adanya 

ancarman jangka panjang. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah 

antisipasi yang bertujuan: 

a. Meningkatkan sistem organisasi antar pemerintah. 

b. Memperkuat struktur fiscal dan financial antar pusat dan daerah. 

c. Memperkuat sistem akuntabilitas pemerintah daerah. 

REFORMASI BIROKRASI 

Masuknya peran birokrasi hingga ke lini yang paling dalam pada 

pemerintahan negara kesejahteraan modern kontemporer (the 

contemporary modern welfare state) yang berkedaulatan rakyat telah 

menampilkan posisi dan peran birokrasi semakin mengkedepan. Gejala 

mundurnya peran legislative (the backward step of legislative) atau yang 

terkenal dengan istilah “ the sunset of legislative “ bahkan telah ditandai 

dengan lahirnya situasi yang bernuansa pemusatan kekuasaan pada 

eksekutif (the executive centered era / the executive heavy ). Hal ini 

mendorong dan memerankan birokrasi lebih jauh dari pada pembagian 

tugas kekuasaan pemerintahan, dan bahkan dalam hal tertentu 

melaksanakan fungsi legislatif. 

Semakin kuat dan besarnya ranah kekuasaan eksekutif melahirkan 

pemikiran dan hipotesis bahwa pemerintahan yang besar harus disertai 

dengan birokrasi yang lebih besar pula (the big government, the big 

bureaucracy) yang dilengkapi dengan maraknya kemunculan gejala 
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kedaulatan birokrasi atau bureaucratic souvereignty sebagai fokus 

kekuasaan dalam penanganan kebijakan public yang menduduki 

kecabangan keempat dalam tatanan pemerintahan (the fourth branch of 

government) (Henry, 1989:12). 

Penguatan peran birokrasi tersebut yang semestinya bukan dalam 

posisi dilahirkan, diasuh dan dibesarkan seperti itu. Suasana yang tidak 

pada tempatnya tersebut terkondisi oleh beberapa faktor yang lain: 

a. Minimal Legeslature (Legeslatif yang minim perannya) 

b. Legislative Defisiency (Legislatif yang kurang optimum) 

c. Marginal Legeslature (Legislatif yang marjinal) 

d. Sympolic Legislature (Simbolik) 

e. Superplous Legislative (berfungsi samara) 

f. Quasi Legislative (suasana legislative yang kurang meyakinkan) 

g. Legislative im-perfection (Ketidak sempurnaan birokrasi) 

Secara ideal terdapat dua pendekatan yang harus dilakukan untuk 

mengkaji informasi birokrasi utamanya dalam perspektif desentralisasi, 

yakni teoritis dan pragmatis (Said, 2007:243). Keduanya dimungkinkan 

dilaksanakan secara simultan agar diperoleh pendalaman yang 

komprehensif. Dalam konteks akademis, Rondinelli dan Cheema (1983) 

mengartikan otonomi daerah sebagai: 

Desentralization is the transfer of planning, decision-making, or 
administrative authority from the central gorenment to its field 
organization, local administrative unit, semi-autonomous and 
parastatal (italic in original) organization, local administrative units, 
semi-autonomous and parastatal (italics in original) organizations, 
local government or non-governmental organizations. 
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Desentralisasi disini diartikan sebagai transfer perencanaan, 

pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada pelaksana di 

daerah, kepada organ semi otonom danparastatal atau kepada 

pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah. Sedangkan Bank 

Dunia dalam memberikan pengertian desentralisasi lebih menekankan 

kepada aspek wewenang dan tanggungjawab: 

Decentralization is the transfer of authority and responsibility for 

public functionsfrom the central government to sub-ordinate or quasi-

independent government organization and or the private sector (Bank 

Dunia, 1999:107-124 dalam Said, 2007:124). 

Secara operasional Dwiyanto (2003:1) mengartikan reformasi 

birokrasi pemerintahan sebagai redistribusi kekuasaan secara wajar dan 

proporsional antara negara, mekanisme pasar, masyarakat sipil dan antar 

kelompok untuk membangun pemerintahan baru yang lebih demokratis. 

Apapun istilahnya, desentralisasi lahir karena kegagalan sentralisasi 

dimasa lalu. Tetapi, sebagaimana ditegaskan oleh Said (2007:245) 

bahwa, pilihan desentralisasi bukanlah berarti lari dari satu titik ekstrem 

yang lain. Jika dulu ekstrem sentralisasi, maka sekarang ke ekstrem 

desentralisasi. Desentralisasi adalah lebih sebagai redefinisi peran 

negara. 

Jujur diakui, implementasi dari semangat desentralisasi bukanlah 

pekerjaan mudah. Ada beberapa persoalan besar yang harus dicermati 

untuk mempermudah pelaksanaannya, utamanya pada aras domestic. 

Sebagaimana ditegaskan oleh Abdul Wahab (2002:21): 
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…………….betapapun bagusnya, jelas akan tidak bermakna sama 
sekali (meaningless) bagi kehidupan sosial, ekonomi dan politik 
masyarakat jika tidak pernah diupayakan secara serius untuk bisa 
mengakar dalam kultur birokrasi lokal dan diimplementasikan denan 
baik. Siapapun yang pernah merasa tertarik mempelajari 
perkembangan pemerintahan di Indonesia agaknya akan sepakat 
pada satu hal, yaitu bahwa sejarah sistem pemerintahan daerah di 
Indonesia sesungguhnya lebih dipenuhi dengan riwayat mengenai 
formal birokrasi pemerintahan yang strukturnya bukan hanya sangat 
sentralistis (highly centralized structure), tetapi juga sangat 
tranisionil, feodalistis. 

 
Dalam perspektif domestic, faktor kesejarahan (historical background) 

inilah yang ikut memberikan andil dalam membantuk watak dan sikap 

politik rezim Indonesia yang anti-desentralisasi, sebagai kecenderungan 

politik dominasi pusat atas daerah-daerah dan penyumbang terbesar 

alotnya proses implementasi kebijakan otonomi daerah. 
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