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I. PENDAHULUAN  

Administrasi pembangunan merupakan gabungan dua pengertian, yaitu administrasi, yang 
berarti segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerja sama sekelompok manusia 
untuk mencapai tujuan tertentu,  dan pembangunan, yang merupakan rangkaian usaha 
perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, 
negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. 
 
Gabungan kedua pengertian tersebut mengandung beberapa pokok pikiran sebagai berikut. 
1. Pembangunan merupakan suatu proses. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara terus-

menerus, berkesinambungan, pentahapan, jangka waktu, biaya, dan hasil tertentu yang 
diharapkan. 

2. Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan merupakan hasil 
pemikiran sampai pada tingkat rasionalitas tertentu. 

3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana. 
4. Pembangunan mengarah pada modernitas dan bertujuan untuk menemukan cara hidup 

yang lebih baik dari sebelumnya, lebih maju, serta dapat menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi atau iptek. 

5. Pembangunan mempunyai tujuan yang bersifat multidimensional, meliputi berbagai 
aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, 
serta pertahanan dan keamanan. 

6. Pembangunan ditujukan untuk membina bangsa. 
 

Secara umum, administrasi pembangunan diartikan sebagai bidang studi yang memelajari 
sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya  untuk 
meningkatkan kemampuannya. Sementara dari sudut praktis, administrasi pembangunan 
merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. 
 
Selanjutnya, pengertian hukum administrasi pembangunan menurut Prof. Prajudi 
Atmosudirdjo adalah sebagai berikut 
1. Hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi Negara yang 

diarahkan untuk mendukung proses pembangunan, dalam arti untuk keperluan 
keberhasilan pembangunan, yang meliputi: hukum untuk perencanaan, pembiayaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. 

2. Hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi Negara yang 
diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar berkemampuan mendukung 
proses pembangun 
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Menurut Prof. Bintoro, hukum administrasi pembangunan adalah hukum administrasi negara 
yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan nasional untuk merealisasi 
pertumbuhan yang lebih baik (modernisasi) dan hukum yang diarahkan untuk 
penyempurnaan administrasi negara agar berkemampuan mendukung proses pembangunan. 
 
Menurut Prof. Sondang Siagian, hukum administrasi pembangunan adalah keseluruhan 
proses pelaksanaan pada serangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan 
yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka 
national building. 
 
Setidaknya terdapat empat kecenderungan yang mengarahkan administrasi Negara kepada 
administrasi pembangunan. Kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah sebagai berikut. 
1. Perhatian administrasi negara mengarah kepada masalah-masalah pelaksanaan dan 

pencapaian tujuan pembangunan, yang dimulai dari perumusan kebijaksanaan, instrumen 
pelaksananya hingga pelaksanaan pembangunan itu sendiri. 

2. Administrasi negara mengembangkan penelaahan mengenai sikap dan peranan birokrasi 
(behavioral approach), serta berbagai masalah hubungan manusia, seseorang atau 
kelompok dalam birokrasi tersebut, juga ditelaah tentang bagaimana keputusan diambil, 
dan pengetahuan dikembangkan. 

3. Kecenderungan melakukan pendekatan manajemen dalam administrasi negara. Di sini 
dikembangkan sistem analisis administrasi negara terhadap administrasi pembangunan, 
penggunaan teknik-teknik kuantitatif dan analitis dalam administrasi negara. 

4. Administrasi negara memberikan tekanan kepada ekologi sosial dan kultural. Di sini 
ditekankan telaah terhadap hubungan dan sikap administratif dengan ekologi sosial dan 
budaya masyarakat tertentu 

 
Administrasi pembangunan dikembangkan sebagai konsekuensi dari adanya ketimpangan 
antara administrasi pemerintahan di negara maju dengan administrasi pemerintahan di 
negara berkembang. Fred W. Riggs memandang bahwa administrasi negara untuk negara 
berkembang mempunyai pola perilaku yang berbeda dengan Negara maju, yang menyangku 
sistem, struktur, dan fungsi 
 
 

II. RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 
 
Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara – negara yang 
sedang membangun untuk mengembangkan lembaga –lembaga dan pranata – pranata social, 
politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu, pada dasarnya 
administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari system administrasi 
negara di Negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan 
kemampuannya.  
 
Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu 
pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Oleh karena itu, untuk memahami 
administrasi pembangunan perlu dipelajari hakikat administrasi, yaitu administrasi negara 
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atau administrasi publik, dan hakikat pembangunan. Dengan demikian kajian mengenai 
konsep administrasi pembangunan harus dimulai dengan teori – teori dalam ilmu 
administrasi, yaitu mengenai administrasi negara dan berbagai konsep pembangunan. 
 
Administrasi pembangunan dengan demikian memiliki nilai – nilai yang dikandung dalam 
administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan, di mana peranan etika 
menjadi makin tampil sebagai aspek yang penting dalam kebijaksanaan – kebijaksanaan 
pembangunan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab administrasi pembangunan. 
 
Coralie Bryant, Louise G. White (1989: 22-28) menyatakan pembangunan mencakup:  

1. Kapasitas  
Pembangunan mencakup pengembangan kapasitas untuk menentukan masa depan 
seseorang. Dalam konteks ini, kapasitas, meliputi faktor-faktor ekonomi seperti fasilitas-
fasilitas produksi. Sangat sulit bagi seseorang atau suatu negara untuk meningkatkan 
penguasaannya terhadap masa depannya jika faktor-faktor utama produksinya lesu, atau 
bila kebutuhan-kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Jadi pembangunan meliputi perhatian 
atas produksi dan pertumbuhan tetapi artinya jauh lebih luas daripada itu semata-mata.  
 

2. Keadilan  
Pembangunan inenyangkut masalah-masalah distribusi. Betapapun majunya suatu 
perekonomian, apabila hanya sebagian kecil penduduk yang menikmati manfaatnya, 
pembangunan dalam arti sesungguhnya belumlah terjadi. Sungguhpun para ahli ekonomi 
mendukung argumen keadilan, pada akhirnya keadilan itu tidak bergantung pada sesuatu 
rasional ekonomi. Dalam jangka panjang, pembangunan ekonomi digalakkan dengan cara 
meningkatkan sumber daya manusia di suatu negara dan dengan menyeimbangkan 
kemampuan untuk mengkonsumsi.  
 

3. Penumbuhan kuasa dan wewenang (Empowerment)  
Pembangunan juga berarti penumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak yang lebih 
besar kepada simiskin. Mengingat pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya akan 
retdistribusi secara meluas, maka pertanyaan mengenai manfaatnya adalah suatu masalah 
politik. Satu-satunya cara untuk menciptakan mekanisme dari dalam (Built-in) guna 
meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang sangat tidak adil ialah menjadikan rakyat 
mempunyai pengaruh.  
 

4. Kelangsungan yang tertunjang (Sustainability)  
Pembangunan yang mencakup perhatian jangka panjang terhadap masa depan yang 
terangkum dalam istilah "sustainability" karena faktor-faktor seperti tanah tandus, energi 
dan sumber-sumber mineral yang terbatas, dan soal-soal pencemaran, keputusan-
keputusan produksi harus memperhitungkan masa depari.  
 

5. Saling ketergantungan  
Soal sustainability pada gilirannya memunculkan masalah saling ketergantungan yang 
rumit dan sulit dipahami. Seperti dicatat oleh teoritisi ketergantungan, dunia ketiga secara 
ekonomi bergantung  kepada negara-negara industri. Tetapi benar jugalah bahwa 
sebagian besar pertumbuhan negara-negara industri bergantung kepada dunia ketiga. 
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Pada kenyataanya ekspansi dagang AS bergantung kepada negara sedang berkembang 
yang semakin banyak pembeli barang dan jasa dari AS. Ketergantungan timbal-balik ini 
hanya dapat diberikan sebagai saling ketergantungan. 
 

6. Ketidakmampuan Administrasi  
Pembangunan dan pengertian seluas pengertian yang dipakai disini, memunculkan 
masalah-maslah khusus dalam tiap cabang ilmu sosial. Dalam bidang manajemen dan 
administrasi, pokok-pokok persoalan itu mendapatkan perhatian yang sedikit. Padahal 
dalam komunitas, negara dan dalam forum internasional, para administrator memainkan 
peran-peran penting yang berpengaruh. Manajemen bukanlah sekedar masalah pelayanan 
jasa yang efisien atau kontrol efektif atas sistem-sistem yang ada. Manajemen adalah 
suatu bidang yang berorientasi pada perubahan yang menangani dinamika kelembagaan 
dan keadilan sosial. Persoalannya, administrasi dikebanyakan negara dunia ketiga lebih 
bercirikan ketidakmampuan daripada sifat imajinatif dan responsif dari lembaga-lembaga 
yang ada 

 
Dalam telaah administrasi pembangunan dibedakan adanya dua pengertian, yaitu 
administrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi itu sendiri. Untuk membahas 
administrasi bagi pembangunan, dalam konteks ini digunakan pendekatan manajemen. 
Karena itu, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan 
adalah masalah manajemen pembangunan. Sedangkan untuk menerangkan pembangunan 
administrasi akan digunakan pendekatan organisasi. Manajemen pembangunan adalah 
manajemen publik dengan cirri – cirri yang khas, seperti juga administrasi publik (negara) 
dengan kekhasan tertentu.  
 
Pendekatan terhadap fungsi – fungsi tersebut dilengkapi dengan peran informasi yang amat 
penting sebagai instrumen atau perangkat bagi manajemen. Pendekatan terhadap kajian 
pembangunan atau pembaharuan administrasi dapat dilakukan dari sisi administrasi sebagai 
organisasi pemerintahan. Fokus dari system administrasi negara sebagai unit analisis 
cenderung terkonsentrasi kepada birokrasi, baik sebagai institusi nasional maupun dalam 
hubungan dengan lingkungannya. 
 
Birokrasi yang dimaksud disini adalah tingkatan nasional dari administrasi, yang 
memperlihatkan cirri – cirri umum (overall) yang mempengaruhi pelayanan publik serta 
pengelolaan pembangunan social ekonomi di Negara berkembang, yaitu :  
1. Administration Development (mengadministrasikan pembangunan) 

Proses pembangunan yang dilaksanakan dengan administrasi yang baik, akan berhasil 
dengan baik pula 
 

2. Development of Administration (menyempurnakan administrasi negara) 
Administrasi negara disempurnakan dan diperbaiki agar berkemampuan mendukung 
proses pembangunan. 
 
Dengan demikian administrasi negara untuk keperluan keberhasilan pembangunan, 
meliputi : 
1. Hukum perencanaan 
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2. Hukum pembiayaan 
3. Hukum untuk pelaksanaannya 
4. Hukum untuk pengendaliannya 
5. Hukum untuk evaluasi. 

 
Sampai saat ini administrasi pembangunan belum merupakan suatu disiplin ilmu. 
Perkembangannya masih terus berlanjut hingga kini yang didahului oleh ilmu yang sudah 
ada yaitu administrasi negara, yang mempunyai 4 pengertian, yaitu: 
1. Studi tentang pengorganisasian badan-badan Negara 
2. Manajemen dari manusia untuk mencapai tujuan 
3. Kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaannya 
4. Pelaksanaan politik negara. 

 
III. CIRI – CIRI HUKUM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

Menurut Prof. Bintoro, administrasi pembangunan memiliki 2 ciri utama yaitu 
1. Berorientasi pada perubahan kearah yang dianggap lebih baik untuk mendukung dan 

mendorong proses perubahan dalam berbagai bidang dalam rangka pembangunan yang 
direncanakan. Dengan demikian dituntut kemampuan inovasi dalam berbagai bidang 
pembangunan. 

 
2. Berorientasi pada perbaikan dan penyempurnaan administrasi untuk menampung 

pembangunan. Diarahkan agar sistem administrasi berkemampuan menampung 
pembangunan. Perbaikan administrasi mempunyai efek manipulatif terhadap perubahan 
bidang lainnya dan pembangunan bidang lain memberi pengaruh terhadap pembangunan 
administrasi. Jadi pembangunan administrasi tidak hanya untuk kepentingan administrasi 
itu saja, tetapi juga untuk pelayanan dan perubahan dibidang lainnya. 

 
Heady (1995) menunjukkan ada lima cirri administrasi yang indikasinya ditemukan secara 
umum di banyak negara berkembang.  
1. Pola dasar (basic pattern) administrasi publik bersifat jiplakan (imitative) daripada asli 

(indigenous).  
 

2. Kedua, birokrasi di Negara berkembang kekurangan (deficient) sumber daya manusia 
terampil yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pembangunan.  
 

3. Ketiga, birokrasi lebih berorientasi pada hal – hal lain daripada mengarah pada yang 
benar – benar menghasilkan (production directed).  
 

4. Ada kesenjangan yang lebar antara apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan 
dengan kenyataan (discrepancy between form and realitiy).  

5. Birokrasi di Negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses 
politik dan pengawasan masyarakat.  

 
Terhadap analisis Heady ini dapat ditambahkan dua karakteristik lagi hasil dari pengamatan 
Wallis (1989). Pertama, di banyak negara berkembang birokrasi sangat lamban dan makin 
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bertambah birokratik. Kedua, unsure – unsure non birokratik sangat berpengaruh terhadap 
birokrasi. Misalnya hubungan keluarga, hubungan – hubungan primordial lain seperti suku 
dan agama, dan keterkaitan politik (political connections) mempengaruhi birokrasi Keadaan 
yang demikian itulah yang ingin diperbaiki melalui pembangunan administrasi. Banyak 
konsep dikembangkan dalam pembangunan atau pembaharuan administrasi.  

 
Menurut Irving Swerdlow, ciri administrasi pembangunan adalah: 
1. Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan dengan 

mengadakan perubahan administrasi ke arah keadaan yang lebih baik (modernisasi) bagi 
negara berkembang 

2. Saling keterkaitan antara administrasi dengan aspek lainnya di bidang politik, ekonomi, 
sosial budaya. 

3. Administrator diharapkan sebagai unsur pembaharu dan juga dapat menciptakan sistem 
dan praktik administrasi yang mendukung pembangunan. 

 
Dalam melaksanakan itu semua, administrasi negara mempunyai 3 fungsi, yaitu: 
1. Perencanaan 

 Perumusan kebijakan (policy formulation)  
 Kebijakan tergantung dari kenyataan yang ada 
 Kebijakan harus memproyeksikan kenyataan sekarang ke keadaan masa depan 

(forecast) 
 Penyusunan program agar dapat dijalankan 
 Pengambilan keputusan. 

2. Pengawasan  
 Pengendalian unsur-unsur administrasi  

 Struktur 
 Keuangan 
 Kepegawaian 
 Sarana-sarana lainnya 

3. Manajemen 
 Penggunaan dinamika administrasi  

 Pimpinan 
 Koordinasi 
 Pengawasan 
 Komunikasi. 

 
 
IV. PENDEKATAN  DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 

Pembangunan suatu bangsa yang jumlah penduduknya besar dan wilayahnya luas pada 
dasarnya dilakukan melalui tiga pendekatan yakni pembangunan makro, sektoral dan 
regional. Pembangunan makro mencakup sasaran – sasaran dan upaya – upaya pada lingkup 
nasional, yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya – upaya pada tingkat sektoral dan 
regional (Kartasasmita, 1996d). Ketiga pendekatan tersebut mempunyai implikasi 
administratif yang berbeda, sesuai lingkup dan kewenangan amsing – masing dalam rangka 
penyelenggaraan negara dan pembangunan. Dari sisi inilah dimensi ruang dan daerah 
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menajdi penting artinya dalam administrasi pembangunan dan administrasi pembangunan 
daerah menjadi penting dalam rangka pembangunan nasional. 

 
Pertimbangan dimensi ruang dan daerah dalam administrasi pembangunan memiliki cara 
pandang atau pendekatan (Heaphy, 1971). Cara pandang pertama menyebutkan bahwa 
dimensi ruang dan daerah dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan 
pembangunan bai suatu kota, daerah, ataupun wilayah. Pendekatan ini memandang kota, 
daerah, atau wilayah sebagi suatu maujud (entity) bebas yang pengembangannya tidak 
terikat dgh kota, daerah, atau wilayah lain,s ehingga penekanan perencaanaanya mengikuti 
pola yang lepas dan mandiri (independent).  
 
Cara pandang kedua melihat bahwa pembangunan di daerah merupakan bagian dari 
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah, dalam pednekatan ini 
merupakan pola perencanaan pada suatu jurisdiksi ruang atau wilayah tertentu yang dapat 
digunakan sebagai bagian dari pola perencanaan pembangunan nasional. Yang ketiga adalah 
cara pandang yang melihat bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah instrumen bagi 
penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah 
direncanakan secara terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi 
antar daerah. 

 
Kebijaksanaan yang menyangkut dimensi ruang dalam administrasi pembangunan 
dipengaruhi oleh banyak faktor, disamping sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi 
sebagaimana disebutkan diatas, juga oleh pandangan eideologi, kemampuan sumber daya 
manusia did aerah, pengelompokan wilayah, perubahan sosial, dan lain sebagainya. 
Implikasi aspek ruang yang meliputi tingkat pembangunan daerah, lokasi, mobilitas 
penduduk dan penyebarannya, serta budaya daerah, memiliki hubungan dan keterkaitan 
yang sangat erat dengan pembangunan ekonomi. Untuk itu, administrasi pembangunan, 
dalam kaitannuya dengan dimensi ruang dan daerah harus dapat mencari jawaban tentang 
bagaimana pembangunan dapat tetap menjaga kesaruan dan persatuan, tetapi dengan 
memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang cukup pada daerah dan masyarakatnya.  
 
1. Aspek-Aspek Dalam Administrasi Pembangunan 
 

Ada beberapa aspek dari dimensi ruang dan daerah yang berkaitan dengan administrasi 
pembangunan daerah.  
1. Regionalisasi atau perwilayahan.  

Regionalisasi, sebagai bagian dari upaya mengatasi aspek ruang dalam 
pembangunan, memberikan keuntungan dalam mempertajam fokus dalam lingkup 
ruang yang jauh lebih kecil dalam suatu negara. Tidak ada rumusan baku dan pasti 
yang dapat digunakan dalam pengelompokan atau penggolongan suatu wilayah.  
 
Namun, wilayah disini umumnya dimaksudkan sebagai suatu wujud (entity) politik 
dan pemerintahan,a rtinya unit – unit wilayah pemerintah sesuai dengan 
tingkatannya, baik bersifatmotonom atau administratif. Unit – unit wilayah dapat 
dibentuk karena alasan historis, geografis, kondisi ekonomi atau latar belakang 
sosial budaya (Kartasasmita, 1996).  
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2. Ruang, akan tercermin dalam penataan ruang.  

Tata ruang pada hakikatnya merupakan lingkungan fisik yang mempunyai 
hubungan organisatoris / fungsional antara berbagai macam obyek dan manusia 
yang terpisah dalam ruang – ruang (Rapoport, 1980). Di dalam tata ruang terdapat 
suatu distribusi dari tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan 
sebagaimana dirumuskan sebelumnya.  
 
Tata ruang dalam hal ini, menurut Wetzing (1978), merupakan jabataran dari suatu 
produk perencanaan fisik, konsepsi tata rung ini tidak hanya menyangkut suatu 
wawasan yang disebut wawasan spesial, tetapi menyangkut pula aspek – aspek non 
spasial atau a-spasial (Foley, 1970). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa 
struktur fisiks angat ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor – faktor nonfisik seperti 
organisasi fungsional, pola sosial budaya, dan nilai kehidupan komunitas (Porteous, 
1981).  

 
3. Otonomi  daerah.  

Masyarakat dalam suatu negara tidak hanya tinggal dan berada di pusat 
pemerintahan, tetapi juga di tempat – tempat yang jauh dan terpencil dari pusat 
pemerintahan. Jika kewenangan dan penguasaan pusat atas sumber daya menjadi 
terlalu besar, maka akan timbul konflik atas penguasaan sumber – sumber daya 
tersebut. Untuk menjaga agar konflik tersebut tidak terjadi dan meletakkan 
kewenangan pada masyarakat dalam menentukan nasib sendiri sesuai dengan 
prinsip kedaulatan rakyat maka diterapkan prinsip ekonomi.  
 
Melalui otonomi diharapkan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat did 
aerah menjadi lebih efektif. Dimensi administratif yang berkaitan dengan otonomi 
adalah sentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme 
pengelolaan kebiajaksanaan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada 
daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menjadi 
lebih efektif dan efisien. Desentralisasi dierminkan oleh pendelegasian 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan kepada pemerintah daerah 
dan hak untuk mengurus keperluannya sendiri. Selain memberikan hak – hak 
kepada daerah, desentralisasi juga menerima kewajiban – kewajiban. Kedua aspek 
ini harus dapat diserasikan, dan untuk itu administrasi pembangunan berperan 
dalam menjembatani kebijaksanaan dan strategi nasional dengan upaya – upaya 
pembangunan yang diselenggarakan di daerah.  

 
4. Partisipasi masyarakat  

Dalam  pembangunan. Salah satu karakteristik atau cirri sistem administrasi 
modern adalah bahwa pengambilan keputusan dilakukan sedapat – dapatnya pada 
tingkat yang paling bawah (grass-root level). Dalam hal ini masyarakat, bersama – 
sama dengan aparatur pemerintah, menjadi stakeholder dalam perumusan, 
implementasi, dan evaluasi daris etiap upaya pembangunan. Dengan meningkatnya 
pendidikan, masyarakat akan menjadi semakin terbuka, semakin maju dan modern.  
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Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak akan puas dengan hanya mendegar dan 
melaksanakan petunjuk, tetapi juga ingin ikut berpartisipasi dalam pembangunan 
dan menentukan nasib mereka sendiri. Pembangunan yang memberi kesempatan 
dan bertumpu pada masyarakat telah menjadi paradigm pembangunan yang 
memang relatif baru, namun sekarang berkembang dan dianut oleh para pakar 
seperti terungkat dalam banyak kepustakaan mengenai studi pembangunan 
(Kartasasmita, 1996). 

 
5. Implikasi dari dimensi administrasi dalam pembangunan daerah yang dikaitkan 

dengan kemajemukan adalah dimungkinkannya keragaman dalam kebijaksanaan 
(policy diversity). Dari segi perencanaan pembangunan harus dipahami bahwa satu 
daerah berbeda dengan daerah lainnya. Tak ada satu pun daerah yang memiliki 
karakteristik yang sama, baik dari potensi ekonomi, sumber daya manusia, maupun 
kelembagaan masyarakatnya.  Disamping itu, premis bahwa pemerintahan di daerah 
lebih mengetahui permasalahan daerahnya semakin menguat.  

 
Dalam kerangka ini, kebijaksanaan yang bersifat nasional harus luwes (flexible), 
agar aparat pemerintah dibawahnya dapat mengembangkan dan memodifikasi 
kebijaksanaan tersebut sesuai dengan kondisi masing – masing wilayah (Heaphy, 
1971). Untuk itu, kebijaksanaan nasional harus memahami karakteristik daerah 
dalam mempertimbangkan potensi pembangunan di daerah terutama dalam 
kebijaksanaan investasi sarana dan prasarana guna merangsang berkembangnya 
kegiatan ekonomi daerah. 
 

2. Comparative Administration 
Dalam pelaksanaannya, Metode, Peralatan, dan Analisa Administrasi Negara hanya 
berorientasi pada masyarakat maju, sehingga tidak cocok untuk negara berkembang. Hal 
ini terbukti dengan adanya bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi negara 
berkembang pada tahun 1950, tidak mencapai sasaran karena sistem administrasi 
negaranya tidak cocok. 
 
Selanjutnya bagaimana ketiga fungsi administrasi negara agar dapat diterapkan di 
negara berkembang, maka dilakukanlah studi banding (comparative study) antara 
negara maju dan negara berkembang. 
 
Untuk itu para ahli melakukan comparative studi yang dipelopori Fred W. Riggs tahun 
1957: Agraria and Industria yang Disebut sebagai CAG (Comparative Administration 
Group) dengan tujuan: 
1. Mencari model dan konsep administrasi negara yang cocok untuk negara 

berkembang 
2. Mengembangkan administrasi negara untuk pembangunan di negara berkembang. 

 
Sebelum Riggs didahului oleh Robert Dahl tahun 1947: The Science of Public 
Administration yang menyatakan: 

1. Generalisasi tidak bisa diuniversalkan dan diterapkan pada semua Negara 
2. Tidak ada generalisasi yang benar-benar universal 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



3. Harus ada studi administrasi negara yang bertumpu pada berbagai faktor yaitu 
histori, sosiologis, dan faktor lain yang memberi ciri pada tiap Negara 

 
 
Titik balik dari pemikiran administrasi pembangunan diawali pendapat Esei Woodrow 
Wilson tahun 1887 yang menyatakan bahwa perbandingan dengan negara lain dapat 
menghasilkan gagasan perbaikan terhadap asas-asas administrasi negara, meskipun 
lingkungannya berbeda. Namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian-
penyesuaian sehingga dapat saja timbul asas yang bersifat universal yang dapat 
diterapkan pada semua negara baik pada negara berkembang maupun negara maju. 
 
Riggs tahun 1957 menyatakan bahwa administrasi negara pada negara berkembang 
mempunyai pola prilaku yang berbeda dengan negara maju yang menyangkut sistem, 
struktur, dan fungsi. Perbandingan dengan negara-negara lain dapat menghasilkan 
gagasan perbaikan. Meskipun lingkungannya berbeda, namun dapat dilakukan 
penyesuaian sehingga timbul asas-asas universal dari administrasi negara. 

 
 
Hasil studi banding Comparative Administration Group meliputi : 
1. Negara Maju Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dengan standar tertentu 

(meryt system dan carier system); Negara Berkembang Pengangkatan dan 
pemberhentian pegawai dengan birokrasi (nepotisme) 

2. Negara Maju Hubungan satu sama lain: Lega Rational Impersonal (semua 
persoalan diselesaikan dalam kantor); Negara Berkembang Hubungan satu sama 
lain: Birocratic Clict (persoalan diselesaikan di luar kantor) 

3. Negara Maju Diferensiasi fungsi tegas; Negara Berkembang Diferensiasi fungsi 
tidak jelas 

4. Negara Maju Penawaran permintaan terjadi pada formal market; Negara 
Berkembang Penawaran dan permintaan terjadi dalam informal market 

5. Negara Maju Administrasi efektif dan efisien; Negara Berkembang Administrasi 
efektif tapi tidak efisien 

 
 
Dalam perkembangan selanjutnya administrasi negara berorientasi untuk mendukung 
usaha-usaha pembangunan bagi negara berkembang, dimana lebih ditekankan pada 
aspek rencana dan pelaksanaannya. 
 
Akhirnya munculah Development Administration Group yang dalam perkembangan 
selanjutnya mulai terasa adanya perbedaan antara konsep administrasi negara dengan 
administrasi pembangunan, yaitu : 
1. Administrasi Negara Lebih banyak terkait dengan masyarakat negara maju 
2. Administrasi Pembangunan Lebih banyak terkait dengan masyarakat negara  

berkembang 
3. Administrasi Negara Administrasi negara bersifat netral terhadap tujuan  

pembangunan 
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4. Administrasi Pembangunan Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan  
berkepentingan terhadap tujuan pembangunan 

5. Administrasi Negara Lebih menekankan pada pelaksanaan yang tertib/efisien dari  
unit kegiatan pemerintahan (berorientasi masa kini) 

6. Administrasi Pembangunan Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong 
perubahan- 
perubahan kearah keadaan yang lebih baik di masa depan (berorientasi ke masa  
depan) 

7. Administrasi Negara Lebih menekankan pada tugas-tugas umum (rutin) dalam 
rangka  
pelayanan masyarakat (public service) dan tertib pemerintahan (law and order)  
Administrasi negara lebih bersifat balancing agent Lebih menekankan pada  
tugas-tugas pembangunan (development functions) dari pemerintah : Administrasi 
Pembangunan Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai  
development agent 

8. Administrasi Negara Lebih menengok pada kerapihan aparatur 
9. Administrasi Pembangunan Administrasi pembangunan mengaitkan dengan 

perumusan  
kebijakan dan pelaksanaan tujuan pembangunan di segala bidang 

10. Administrasi Negara Menempatkan administrator dalam aparatur pemerintah 
sekedar sebagai pelaksana 

11. Administrasi Pembangunan Administrator dalam aparatur pemerintah juga 
merupakan  
penggerak perubahan (change agent) 

12. Administrasi Negara Berpendekatan legalistis 
13. Administrasi Pembangunan Berpendekatan Lingkungan 
 
Karakteristik birokrasi negara berkembang menurut Fred W. Riggs adalah: 
1. Birokrasi terlibat jauh dalam pengambilan keputusan politik, jadi birokrasi tidak 

hanya terlibat dalam fungsi penerapan peraturan atau fungsi keluaran lainnya 
2. Birokrasi menunjukan karakteristik prismatic, dimana menunjukan kecenderungan 

prilaku birokrasi yang umum dan dapat diperkirakan dengan terbuka 
3. Birokrasi sangat berkaitan dengan apa yang disebut wewenang atau kekuasaan 

politik yang dominan pada rezim itu 
4. Birokrasinya adalah multifungsionalis dari peranan birokrasinya. Mereka 

menunjukan kecenderungan nyata dari birokrat yang mempunyai kedudukan tinggi 
dengan sendirinya menjadi elit politik dalam masyarakat dan bahkan menjadikan 
dirinya menjadi akar bagi elit yang dominan. 

 
Birokrasi perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan, karena ia dapat 
menjadi kekuatan yang baik, tetapi dapat juga menjadi penghambat bagi perubahan-
perubahan jika yang lebih menonjol adalah sikap ritualis. 
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V. REFORMASI BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN 
Dalam segala aspek yang berhubungan dengan pemerintahan, reformasi birokras menjadi isu 
yang sangat kuat untuk direalisasikan. Terlebih lagi, birokrasi pemerinta Indonesia telah 
memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap kondis keterpurukan bangsa Indonesia 
dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. 
 
Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun 
budaya birokrasi yang kental dengan (KKN). Akan tetapi, pemerintahan pascareformasi pun 
tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Kurangnya 
komitmen pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi ini cenderung berbanding 
lurus dengan kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan KKN yang sudah 
menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan 
 
Indonesia selama ini. Sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen 
pemerintah pascareformasi terhadap reformasi birokrasi. Ironisnya, sebagian masyarakat 
Indonesia saat ini, justru merindukan pemerintahan Orde Baru yang dinggap dapat 
memberikan kemapanan kepada masyarakat, walaupun hanya kemapanan yang bersifat 
semu. 
 
Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy menunjukkan bahwa kualitas 
birokrasi di Indonesia termasuk yang terburuk bersama Vietnam dan India. Gambaran ini 
juga sedikit banyak menyiratkan betapa agenda reformasi birokrasi tidak pernah secara 
serius menjadi prioritas utama dari pemerintah. Dampak dari sikap itu tercermin dari 
ketidakmampuan Indonesia untuk keluar dari krisis yang mendera, dan Indonesia bahkan 
menjadi negara yang paling lambat, bahkan hingga saat ini belum mampu, keluar dari 
keterpurukan. Hasil serupa juga ditunjukkan The World Competitiveness Yearbook yang 
dikeluarkan oleh Institute for Management Development (IMD) yang menggolongkan 
indeks kompetitif birokrasi Indonesia di kelompok terendah sebelum India dan Vietnam 
 
Terkait dengan birokrasi itu sendiri sebagai bagian dari perkembanganadministrasi 
pembangunan, Max Weber, sosiolog Jerman yang merumuskan konsepbirokrasi untuk 
pertama kali, mempunyai pemikiran bahwa birokratisasi adalah prasyarat bagi pembangunan 
ekonomi dan upaya penciptaan industri modern. Tanpa birokrasi tidak mungkin dicapai 
ekonomi modern yang berkelanjutan dan industrialisasi yang cepat 
 
Permasalahan lain dalam birokrasi adalah secara nasional sumber daya aparatur belum 
memiliki kualifikasi sebagaimana yang diharapkan. Salah satu indikasinya adalah tingginya 
ketidaksesuaian antara jenjang pendidikan yang ditempuh dengan tempat/posisi kerja.  
 
Berdasarkan data kepegawaian, dari jumlah pegawai sebesar 3.932.766 orang, bagian 
terbesar (2.330.597 orang atau hampir 60%) berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas 
(SLTA), sedangkan yang berpendidikan perguruan tinggi hanya 614.247 orang (15,6%). 
Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang masih didominasi oleh pegawai berpendidikan 
SLTA, secara langsung dapat berpengaruh terhadap kinerja birokrasi dalam melaksanakan 
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tugas dan fungsinya, misalnya lamban dan kurang mampu melahirkan inovasi yang dapat 
menunjang pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. 
 
Demikian pula kesejahteraan aparatur yang terkait langsung dengan gaji pegawai, jaminan 
sosial, serta fasilitas hidup lainnya yang sangat jauh dari memuaskan. Inilah salah satu faktor 
penting yang menyebabkan pelaksanaan pelayanan publik selama ini tidak sesuai dengan 
harapan dan tuntutan masyarakat. Rendahnya tingkat kesejahteraan PNS diyakini telah 
mendorong mereka ke arah perbuatan tercela dengan melakukan penyelewengan dan KKN 
 
Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak 
pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program pembangunan dan kebijaksanaan 
pemerintah. Akan tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk 
melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali 
mendapatkan kesan berbeda dari pandangan masyarakat.  
 
Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk di 
dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan adanya proses panjang dan 
berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan 
aparatur pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak 
menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya dalam hal pelayanan 
publik). 

 
Oleh karena itu, untuk menanggulangi kesan buruk birokrasi yang telah ada selama ini, perlu 
dilakukan beberapa perubahan sikap dan perilaku berkaitan dengan birokrasi dan pelakunya 
(birokrat), antara lain seperti di bawah ini. 
1. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal 

pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta menghindarkan kesan pendekatan 
kekuasaan dan kewenangan. 

2. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi 
modern, ramping, efektif, dan efesien yang mampu membedakan antara tugas-tugas 
yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas 
yang dapat diserahkan kepada masyarakat). 

3. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya 
yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yaitu pelayanan cepat, tepat, 
akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efesiensi biaya, dan ketepatan 
waktu. 

4. Birokrasi harus memosisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik alih-alih sebagai 
agen pembaharu (agent of change) pembangunan. 

5. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang 
kinerjanya kaku (rigid) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih 
desentralistis, inovatif, fleksibel, dan responsif 

 
Dari pandangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrasi yang mampu 
memberikan pelayanan publik secara efektif dan efesien kepada masyarakat, salah satunya 
jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi. Struktur yang desentralistis 
diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan 
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oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai 
yang diharapkan masyarakat pelanggannya.  
 
Sedangkan dalam konteks persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu dipersiapkan 
tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (capability), memiliki 
loyalitas kepentingan (competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan (consistency atau 
coherency) 
 
Pendayagunaan Pengawasan Masyarakat  
Aparatur pemerintah adalah organisasi-organisasi kerja yang sebagian besar bertugas 
melayani kepentingan umum atau masyarakat. Oleh karena itu aparatur pemerintah selalu 
mendapat perhatian dan sorotan dari berbagai pihak dilingkungan masyarakat, baik yang 
langsung maupun tidak langsung dilayani oleh suatu organisasi/unit kerja tertentu.  
 
Perhatian dan sorotan yang dapat disampaikan dalam berbagai bentuk dan cara itu, 
merupakan masukan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan pengawasan melekat. Dengan 
kata lain, setiap kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain yang dapat dari masyarakat mengenai 
pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan pada satuan 
organisasi/unit kerja tertentu disebut Pengawasan Masyarakat (Waskat).  
 
Fungsi pengendalian melalui pengawasan melekat harus terbuka terhadap pengawasan 
masyarakat, yang harus dikembangkan sebagai penunjang pengawasan fungsional. Dari 
pengawasan masyarakat pimpinan aparatur pemerintah memperoleh masukan dan setelah 
diteliti dapat digunakan untuk menilai apakah jajaran yang dipimpinnya telah melaksanakan 
tugas melayani dan mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Informasi dari 
masyarakat harus diteliti dan berdasarkan hasil yang diperoleh pimpinan dapat mengambil 
langkah-langkah yang perlu untuk menjadikan aparaturnya lebih efektif, efisien, bersih, dan 
berwibawa dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.  
 
Etika Administrasi 
Dunia etika adalah dunia filsafat, nilai,dan norma. Dunia administrasi adalah dunia 
keputusan dan tindakan. Etika bersifat abstrak dan berkenan dengan persoalan baik dan 
buruk, sedangkan administrasi adalah konkrit dan harus mewujudkan apa yang diinginkan 
(get the job done). Pembicaraan tentang etika dalam administrasi adalah bagaimana 
mengaitkan keduanya, bagaimana gagsangagasan administrasi--seperti ketertiban,efesiensi, 
kemanfaatan, produktivitas-dapat menjealaskan etika dalam praktiknya, dan bagaimana 
gagasan-gagasan dasar etika—mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk dapat 
menjelaskan hakikat administrasi.  
 
Sejak dasawarsa tahun 1970-an, etika administrasi telah menjadi bidang studi yang 
berkembang pesat dalam ilmu administrasi. Nicholas Henry (1995) berpandangan ada tiga 
perkembangan yang mendorong berkembangnya konsep etika dalam ilmu administrasi, yaitu 
1. Hilangnya dikotomi politik-administrasi 
2. Tampilnya teori-teori pengambilan keputusan di mana masalah prilaku manusia menjadi 

tema sentral dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, seperti rasionalitas dan 
efisiensi 
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3. Berkembangnya pandangan-pandangan pembaharuan, yang disebut counterculture 
critique, termasuk di dalamnya kelompok administrasi negara baru  

 
Peran etika dalam administrasi mengambil wujud yang lebih terang belakangan ini saja, ya 
kni kurang lebih dalam dua dasawarsa terakhir ini. Masalah etika ini terutama lebih 
ditampilkan oleh kenyataan bahwa meskipun kekuasaan ada di tangan mereka yang 
memegang kekuasaan politik (political masters), namun administrasi juga memiliki 
kewenangan yang secara umum disebut discretionary power. Persoalannya sekarang adalah 
apa jaminan dan bagaimana menjamin kewenangan itu digunakan secara “benar” dan tidak 
secara “salah” atau secara baik dan tidak secara buruk.  
 
Banyak pembahasan dalam kepustakaan dan kajian subdisiplin etika administrasi yang 
merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan itu. Etika tentu bukan hanya masalah 
administrasi negara. Ia masalah manusia dan kemanusiaan, dan karena itu sejak lama sudah 
menjadi bidang studi ilmu falsafat dan juga dipelajari dalam semua bidang ilmu sosial. Di 
bidang administrasi, etika juga tidak terbatas hanya pada administrasi negara, tetapi juga 
dalam administrasi niaga, yaitu antara lain disebut sebagai business ethics. 
 
 

VI. KEBIJAKSANAAN PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 
 
Kebijaksanaan publik (public policy) merupakan bidang kajian yang berkembang pesat pada 
dasawarsa (1980-an. Bidang kajian ini, yang oleh banyak ahli dipandang sebagai suatu 
subdisiplin atau sub-field, menjadi bidang kajian ilmu administrasi dan ilmu politik, bahkan 
oleh Henry (1995) diidentifikasi sebagai berada di antara (twilight zone) kedua disiplin ilmu 
itu.  
 
Ilmu ekonomi, khususnya ekonomi politik juga mempunyai kontribusi yang kuat pada studi 
kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau policy berkembang sebagai bidang studi multidisiplin, 
sehingga sering disebut sebagai policy sciences. Sebagai suatu bidang studi, kebijaksanaan 
publik relatif masih baru, tetapi telah menarik banyak perahtian dan menjadi kajian dalam 
berbagai disiplin ilmu sosial. Analisis kebijaksanaan (policy) analysis) selain merupakan 
metode untuk memahami apa dan bagaimana kebijaksanaan terjadi, juga menyediakan alat 
yang bermanfaat bagi para praktisi yang terlibat dalam proses kebijaksanaan.  
 
Analisis kebijaksanaan adalah upaya menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang 
dibutuhkan untuk suatu kebijaksanaan, dengan menggunakan berbagai metode penelitian 
dan pembahasan dalam suatu kondisi tertentu untuk menyelesaikan masalah (Dunn, 1981). 
Analisis kebijaksanaan publik dengan demikian lebih banyak memberi perhatian kepada 
teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijaksanaan, dalam 
kaitannya dengan masukan (input), keluaran (outpuT0, hasil, pengorbanan, dan lain 
sebagainya, yang berkaitan dengan kebijaksanaan publik (Waldo, 1992), dan bukan pada 
substansi dari kebijaksanaan itu sendiri.  
 
Oleh karena itu, banyak yang menganggap bahwa kebijaksanaan publik lebih dekat kepada 
administrasi negara dibandingkan dengan ilmu politik. Bahlan Eulau menyatakan bahwa 
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studi kebijaksanaan sebenarnya hanyalah “administrasi negara lama dalam baju yang 
diperbaharui” (dalam Goodin, 1982). Henry menunjukkan bahwa kebijaksanaan publik dari 
segi politik lebih banyak memberikan perhatian kepada substansi (substantive branch) 
dibandingkan dengan administrasi negara yang lebih memperhatikan masalah – masalah 
perancangan, pilihan, pelaksanaan, evaluasi, efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan hal – 
hal lain yang tidak berkenaan dengan isi dari kebijaksanaan itu sendiri (theoretical branch).  
 
Meskipun sebenarnya ilmu politik pun mengkaji kebijaksanaan publik sebagai analisis yang 
bersifat deskriptif dengan membedakannya dengan substansi yang disebutnya policy 
advocacy yang bersifat preskriptif. Policy analysis mempersoalkan mengapa, sedangkan 
policy advocacy mempersoalkan apa yang harus dilakukan pemerintah (Dye, 1995). Namun, 
asumsi yang mendasar adalah bahwa dengan mengetahui berbagai daya (kekuatan) yang 
membentuk kebijaksanaan dan dampaknya, maka kebijaksanaan yang diambil akan lebih 
baik, dalama rti bisa menghasilkan apa yang dikehendaki dengan kebijaksanaan tersebut 
secara lebih tepat, efisien, 
dan efektif. 

 
1. Pendekatan Dalam  Kebijaksanaan Public  

Berbagai metode pendekatan dalam analisis kebijaksanaan publik telah dikembangkan. 
Ada pendekatan deskriptif vs preskriptif, ada pula pendekatan deterministik vs 
probabilistik dilihat dari derajat kepastiannya (Stokey dan Zeckhauser, 1978). Atau 
dengan pednekatan lain, ada yang bersifat empirik, evaluatif dan normatif (Dunn, 1981). 
Robert Goodin,s eorang pakar ilmu politik mendekati dengan teori empiris dan teori etis 
atau teori nilai. Pendekatan ini sangat tipikal ilmu politik seperti ditunjukkan oleh Henry 
diatas.  
 
Untuk memahami dan menjelaskan kebijaksanaan publik, Dye menunjukkana danya 
sembilan model, yakni model institusional, proses, kelompok, elite, rasional, inkremental, 
teori permainan (game theory), pilihan public (public choice), dan sistem. Henry lebih 
lanjut membagi modelnya dalam dua kelompok, yakni sebagai proses dan sebagai 
keluaran (outpu). Sebagai proses ia menggolongkan enam model, yakni model elite, 
kelompok, sistem, institusional, neo-institusional, dan anarki yang diatur (organized 
anarchy). Dari segi output, ia mengenalkan tiga model, yakni inkremental, rasional dan 
perencanaan strategis.  
 
Pendekatan proses lebih bersifat deskriptif,s edangkan pendekatan output lebih bersifat 
preskriptif. Preskriptif dimaksudkan bahwa dengan pendekatan yang baik maka hasil atau 
isi dari kebijaksanaan publik akan menjadi lebih baik pula. Bukan maksudnya disini 
untuk membahas model – model tersebut. Yang patut dicatat adalah bahwa banyak 
kebijaksanaan tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu model, tetapi merupakan 
gabungan dari berbagai model. Perhatian dalam kebijaksanaan publik banyak diberikan 
kepada proses penetapan kebijaksanaan. Pembuatan kebijaksanaan pada umumnya adalah 
sebuah proses yang dilakukan melalui tahap – tahap tertentu.  
 
Pada garis besarnya proses tersebut dikenali sebagai berikut : pengenalan masalah, 
penetapan agenda, perumusan kebijaksanaan, pengukuhan (legitimation), pelaksanaan 
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dan evaluasi (Dye, 1995). Jones menguraikannya lebih rinci, meliputi 11 tahapan atau 
rangkaian kegiatan dalam proses, yakni : pemahaman, penghitungan (aggregation), 
pengorganisasian, perwakilan, penetapan agenda, perumusan, pengukuhan, pendanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, penyesuaian atau penyelesaian (penghentian).  Meskipun lebih 
rinci, unsur – unsur pokoknya tidak banyak berbeda dengan pandangan Dye diatas. 
 

2. Kebijaksanaan Publik dan Pembangunan 
Dalam konteks pembahasan ini, dan dalam studi – studi kebijaksanaan publik, 
pengetahuan mengenai keduanya memang diperlukan. Para pengambil kebijaksanaan 
yang tidak memahami metodologi penetapan kebijaksanaan publik, dapat menanggung 
resiko mengambil pendekatan yang menyebabkan hasil atau dampak kebijaksanaan 
publik tidak sesuai dengan yang dimaksud. Sebaliknya, para pelajar dan praktisi yang 
ingin mendalami pengetahuan mengenai berbagai aspek kebijaksanaan, tidak mungkin 
hanya membatasi diri pada teknik analisis, tanpa mengetahui isu – isu yang dihadapi 
dalam masyarakat, yang akan dijawab dan diatasi dengan berbagai kebijaksanaan.  
 
Karena, meskipun Dye menyatakan tidak perlu kebijaksanaan publik itu mengandung 
tujuan yang rasional (bahkan tidak mengambil langkah apapun sudah menunjukkan 
kebijaksanaan), namun dalam praktiknya untuk setiap kebijaksanaan publik harus jelas 
apa yang ingin dihasilkan.  
 
Di negara berkembang kebijaksanaan pembangunan menjadi pokok substansi (policy 
content) kebijaksanaan publik. Setiap hari pemerintah di semua negara mengambil 
keputusan atas dasar kewenangannya mengatur alokasi sumber daya publik, mengarahkan 
kegiatan masyarakat, memberikan pelayanan publik, menjamin keamanan dan 
ketentraman, dan sebagainya. Kegiatan itu tidak ada bedanya di negara manapun, baik 
negara maju maupun negara berkembang. Namun, tetap ada perbedaan di antara 
keduanya. Pertama – tama disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang berbeda, dan 
juga karena adanya kegiatan pembangunan di Negara berkembang yang merupakan 
kegiatan diatas dari yang “biasa” dilakukan oleh pemerintah di negara maju.  
 
Adanya sistem administrasi negara yang mampu menyelenggarakan pembangunan 
menjadi prsyarat bagi berhasilnya pembangunan. Berarti pula administrasi negara yang 
mampu menghasilkan kebijaksanaan – kebijaksanaan publik yang “baik”, dan mendorong 
“kepentingan umum”, merupakan tantangan yang lebih besar bagi negara yang sedang 
membangun (Grindle dan Thomas, 1991). Oleh karena itu, pengetahuan mengenai 
kebijaksanaan publik dan berbagai aspeknya perlu dimiliki oleh para pelajar administrasi 
pembangunan.  
 
Yang amat penting adalah mempelajari dan memahami kondisi lingkungan kebijaksanaan 
publik di negara berkembang, yang berbeda dengan di negara – negara maju dan 
mempengaruhi kebijaksanan, berfungsinya administrasi pembangunan di negara 
berkembang, serta proses penetapan kebijaksanan publik untuk pembangunan (lihat 
Kartasasmita, 1995b). 
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VII.  PENUTUP 
 
Reformasi birokrasi dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya reformasi di bidang lain 
dalam suatu pemerintahan yang mengaplikasikan konsep administrasi pembangunan. Oleh 
karena itu, tanpa mengabaikan reformasi di bidang lain rekomendasi yang pertama harus 
dilakukan adalah reformasi birokrasi yang meliputi kelembagaan dan ketatalaksanaan, 
sumber daya manusia, dan pengawasan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan.  
 
Reformasi kelembagaan dilakukan melalui perampingan struktur organisasi birokrasi 
pemerintah di pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan 
fungsinya. Penyusunan organisasi yang didasarkan pada analisis jabatan ini harus terus 
diupayakan. Oleh karena adanya tuntutan yang mendesak dan harus dilakukan untuk 
mendorong proses percepatan reformasi birokrasi, upaya-upaya khusus di bidang 
kelembagaan adalah sebagai berikut  

1. Melakukan redefenisi kelembagaan birokrasi termasuk melakukan penataan 
kelembagaan sesuai dengan standard operating procedure atau SOP. 

2. Melakukan penerapan audit institusi dan pengawasan dari masyarakat 
3. Di bidang ketatalaksanaan perlu dipertimbangkan sistem rekrutmen dan promosi 

pegawai sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya dan dapat diberhentikan jika 
bekerja secara buruk sebagaimana yang berlaku di lingkungan swasta. 

 
Selanjutnya, usaha untuk mendorong peningkatan kompetensi aparat birokrasi pemerintah, 
baik di pusat maupun di daerah, sebagai wujud profesionalisme dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsinya, harus memerhatikan tiga hal pokok di bawah ini. 
1. Peningkatan kesejahteraan aparat birokrasi pemerintah. 
2. Peningkatan etika dan moral birokrasi pemerintah. 
3. Peningkatan profesionalisme birokrasi pemerintah. 
4. Educational ethics (adanya pendidikan etika) 
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