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Abstraksi:Birokrasi sebagai konsekuensi-dari sebuah perkembangan dan ringku_ngsn yang ada, secara tidak rangsung akan menimbuikan tindakin orrupo pzng_qmbilan keputusan tanpa merihat daii-berbagai aspek yorg oa, (diskresi), okantetapi ini merupakan ha! yang tidak rerevan bagi masyaiakir u*umnya;;-' ;;;;;dapat di pertanggungjowabkan dalam sebuah"imprementasi arri *,iur[r'r'irr;
sudah dibuat, dan h-al ini ticiak lepas dari tuntutanluntwan dan juga mandat darilegislative' Dalam keadaqn trp"iti ini maka dengan *"iinoi sisi baik dan burukdori birokrasi itu sendiri diharapkan dapat memiiimatxirkan sebuah keadcan dan
iuga meniadikan birokrasi sebagai wakii dari politik atau keterwakilan birokrqsidalqm politik. Keterwakilan aktif dan ketrr*aiiro, pouf j;;a adanya kesudarandari aparatus birokrasi untuk rebih responsif pado't ri"itiigg minoritas darammasyarakat meskipun tidqk dalam bentuk keterwakilan aktif, Eeberapa moart yrrrditqwarkan oleh beberapa tokoh semisal sutherland drng;n modei patrimonialnya
dimana moder ini menurutnya didominasi oreh kurtur iia, sehingga periraku para
birolcrat lebih dominan warnqnya.

Keta kunci: birckrasi perwahilan, keterwqkilan palitik, keteywakilan pasif keter-wakilan akrif.

A. PEN:DAHULT.IAN

Mengkajipersoalanbirokrasi,tidakbisadilepaskandariduahalpenting, 
yaknipertamct,

birokrasi sebagai konsekuensi iogis dari pertumtuhan dan perkembangu.io.guni*ri mod-
erii; dai kedua, biroia'asi tidakiair iiidup daiaiii iuai igharnpa'{zero space),ia hi,jup ,Ji tengah-
tengah masyarakat dengan segala konsekuensiryu uuit ,"** sosiorogis, *uuprn .rfuru
kultural' sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan dan perkembangan organ isasi,pertama.
kehadiran birokrasi adalah conditio sine qua none, sesuatu yang kehadira-nnya merupakan
keniscayaan bagi sebuah organisasi. Ketika organisasi mutai uJrtembang, dan bertambah
kompleks kegiatamya, tnaka dibutrihkan pembagian kerja (spesialisasi fun'!si), selanjutnya
untuk menjamin bahwa masing-masing fungsi berjalansesuai dengan tgjuan keselgruhan
organisasi, maka butuh koordinasi, pengawasan dan sebagainya. Birokrasi dalam pengertian
ini sejalan dengan apayangtelah dikemukakan oleh Max weber Bapak nir"r..*i ,ilug"i
tipe ideal (Ideal type of bureaucrocv), Ia dibutuhkan untuk menjamin bahwa berbaiai
fungsi tidak terkonsentrasi pada saru bagian, dan karenanya memudaikan pelaksanuan kr!u
dan semakin efisien.
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Kebijakan Administrasi k-e Arah Gccd Governance

Tri Sulistyaningsih

Abstrsksi: Poradigma Administresi Negara sast ini relah mengalami pergeseran.
Pergeseran paradigma administrasi tersebut membawa perubaian vang signifikan
terhadap orientasi dan performqnce birokrasi sebogai pelaksana pemerintahan.
Sesuai dengan tuntutan perubahan, government yang semula lebih menitikberatkan
kepodo otoritas ruenjadi governsnce yang meniti!,"berstkan pada kcmpctibititas di
antara Para oktorn.ya. Re-formasi ae).m.inistrasi pacla el-osarnya nnengarah pada kinerja
pemerintahyang lebih efisien dan efektif dalam rangkapemenuhan pelayanan publik
yamoiiazi i-ioaqty l-atqiziv qata'---; -;*;,.i.1,-^;,--^,--^.--i---J- ^;^i -^---ue..y u,. \u.v .4.t., , a,jiJi ii,u6, uu,t,,liisi{LiS i li_li.rlgaif ij?i ?AA.G gAOA. gAl;ei.ilA/t-
ce. Reformasi Administrcsi stcu birck;rssi kearah gcoC governance dalam perubahan
global seperti sqqt ini tidak dapat dipungkiri harus dilaksanakan. Dengan kata
lain, gelombang reformasi dan good governance demikian menggejala ltingga seolal
tidak mampu terelakkan, tidak terkecuali sdministrasi Negari (birokras) di Indo-
nesia.

Kats kunci:, administrasi publik. good governance, aktor administrasi.

A. PENDAHULUAN
ParadigmaAdministrasi Negara seat ini telah mengalami pergeseran, yait'n C,ai Admi-

nistration of Public dimana negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi Negara/
Pemerintahan; Administrationfor Public yang menekankan fungsi Negara/Pemerintahan
yang bertugas dalam Public service;ke Administration by Pubtic yang berorientasi bah-
wa public demqnd are differentiated, dalam arti fungsi Negara,/Pemerintah hanyalah se-
bagai fasilitator dan katalisator yang menitikberatkan pada putting the customers in the
driver seai. Dalarn hai ini NegaraPemerintah ticiak iagi merupakan faktor atau aktor uta-
ma'atau sebagai dri-,,ing forces (Ltoma, 2ACr.

Pergeseran para<iigma aciministrasi tersebui membawa perubahan yang signifikan ter-
hadap orientasi danperformqncebirol<rasi sebagai pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini,
telah teijadi perubahan makna publik sebagai negara menjaCi publik sebagai masyarakat.
Sehingga administrasi publik bukan lagi terlalu berorientasi kepada aktivitas oleh negara,
tetapi menjadi oleh, untuk, dan kepada masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan yang
digunakan adminisirasi pubiik tidak iagi kepacia negara,tetapi iebih kepada masyarakat atau
Customer b Oriented atau Costumer Approach. Sesuai dengan tuntutan perubahan, go-
vernmentyarLg semula lebih menitikberatkan kepada "otoritas " menjadi governqnceyang
menitikberatkarr pada "koiiipaiibiliiczs " di antaru para akioinya: yaitu State (Peirierirriah),
Pi'ivale (SelCor Sv".asta), daii Ci r'li Societ, (},{asyarakat ivf adaiti).

Disadari atau tidak pada hakikatrya Good Goyerruance merupakan wujud dari kam-
panye iiberaiisasi ekonomi dan poiitik yang dilakukan oieh iembaga-iembaga donor. Kampa-
nye ini diawali oleh laooran Bank Dunia (1989) yang mengatakan bahwa legitimasi politik
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