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Administrasi Publik Sebelum Wilson
Pemikir Pandangan

Confucius Mengemukakan tentang prinsip admininistrasi yang baik. Confucius
mengajarkan bahwa pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik.
Antara pemerintah dan anak buahnya yang melakukan pelayanan harus
memiliki hubungan paternalistik yang baik, dan memberikan contoh yang
baik kepada yang diperintah

Plato, “The
Laws”

Mengungkapkan praktek administrasi pemerintahan Yunani Kuno. Plato
membagi administrasi kedalam 3 cabang : pengawas kota, pengawas
agora dan pengawas tempat ibadah. Plato juga menjelaskan bagaimana
menentukan jumlah pengawas, seleksi sebelum bekerja, menentukan
tugas dan kewajiban dan pemberian sanksi

Niccolo
Machiavelli,
“The Prince”

Menekankan pentingnya memiliki pelayan-pelayan publik yang mampu
membantu raja. Mereka harus dipuji agar memiliki produktivitas yang
tinggi

De
Montesquieu,
“The Spirit of
Laws”

Membedakan antara sistem hukum dan administrasi. Sistem administrasi
lebih difokuskan pada fungsi regulasi, karena mengandalkan pedoman
operasional, sedangkan sistem hukum menekankan aturan-aturan hukum
yang berlaku



Marlan Hutahaean 3

Administrasi Publik Sebelum Wilson
Pemikir Pandangan

Jean Jacques
Rousseau, “The
Social Contract”

Ketika negara menjadi besar, administrasi menjadi
besar pula, karena harus menagih pajak dari seluruh
warga negara dalam rangka mendukung kegiatan
administrator. Fungsi  koordinasi pusat menjadi
kompleks, dan rentang koordinasi semakin panjang

Charles-Jean
Baptiste Bonnin,
“Principles
d’administration
publique”

Administrasi tidak saja membutuhkan keahlian dalam
menggunakan teknik-teknik tertentu, tetapi juga
moralitas dalam melayani negara

John Stuart Mill,
“On Liberty”

Perlunya pembatasan campur tangan pemerintah
dalam urusan lokal dan pribadi. Biarlah
pemerintahan lokal mengekspresikan keinginan
masyarakatnya
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Pergeseran Paradigma
•Perkembangan satu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya

•Paradigma : cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara
memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh satu masyarakat ilmiah pada satu
masa tertentu (Kuhn, 1970)

•Apabila cara pandang itu mendapat tantangan dan mengalami krisis atau anomali,
maka kepercayaan akan berubah dan orang akan mencari cara pandang yang lebih
sesuai

•Administrasi publik pernah mengalami anomali itu sebagai akibat terjadinya pergeseran
paradigmanya

•Merujuk pada pandangan Robert T. Golembiewski, Nicholas Henry menyatakan bahwa
standar suatu disiplin ilmu mencakup fokus dan lokus

•Fokus : mempersoalkan “what of the field” atau metode dasar yang digunakan; Lokus :
“Where of the fileld” atau tempat metode dimaksud diterapkan. Atas dasar ini, Henry
membagi 5 paradigma Administrai Publik
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Paradigma Administrasi Publik (Negara) (1)
Nicholas Henry (1995 : 21-49)

Paradigma Fokus Lokus

Dikotomi Politik – Administrasi
(1900-1926)

Tidak dibahas secara tegas Birokrasi pemerintahan

Prinsip-prinsip Administrasi
(1927-1937)

POSDCORB Tidak pernah diungkapkan
secara jelas dan dianggap
berlaku dimana saja

Administrasi Publik sebagai Ilmu
Politik (1950-1970)

Tidak jelas, karena POSDCORB
memiliki kelemahan

Birokrasi pemerintahan

Administrasi Publik sebagai Ilmu
Administrasi (1956-1970)

Perilaku organisasi, analisis
manajemen, penerapan
teknologi modern, analisis
sistem, riset operasi, dll

Tidak jelas, karena dianggap
dapat diterapkan dimana saja

Administrasi Publik sebagai
Administrasi Publik (1970-
sekarang)

Teori organisasi, teori
manajemen, kebijakan publik

Masalah-masalah dan
kepentingan publik
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Paradigma VI (1)
Paradigma I-V menggambarkan Administrasi Publik bersifat
manajerial yang memberikan implikasi berorientasi pada
efisiensi dan efektivitas, dan mengabaikan nilai-nilai politik.
Teori dan konsep Administrasi Publik yang berorientasi pada
manajerialisme tentunya tidak mampu menjawab tantangan
yang dihadapi oleh para administrator dan pejabat birokrasi.

Masalah di atas mendorong banyak pakar Administrasi Publik
untuk menafsirkan kembali kederadaan studi Administrasi
Publik. Keinginan untuk membuat studi Administrasi Publik
menjadi relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh para
praktisi dan pejabat birokrasi mendorong mereka untuk
mencari alternatif paradigma Administrasi Publik. Salah satu
alternatif paradigma Administrasi Publik adalah
mengembangkan Administrasi Publik sebagai Policy Science
atau Policy Studies.
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Paradigma VI (2)
Pengembangan Policy Science ini merupakan antitesis dari
paradigma terdahulu yang menganggap Administrasi Publik
itu berbeda dalam jenis dengan Ilmu Politik dan tidak terlibat
dalam proses perumusan kebijakan publik.

Administrator tidak hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga
ikut terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Dengan
pembalikan asumnsi-asumsi itu, maka diharapkan konsep
Administrasi Publik menjadi lebih sensitif terhadap nilai-nilai
praktis dan dapat menjadi guide bagi administrator dalam
melakukan pilihan kebijakan yang sulit dan seringkali amat
sangat dilematis itu.

Perkembangan studi kebijakan publik juga dirangsang oleh
tuntutan masyarakat yang menginginkan agar pejabat
birokrasi memiliki kemampuan yang lebih dalam perumusan
kebijakan publik.
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Paradigma Administrasi Publik (Negara) (2)
George H. Frederickson (1976)

Paradigma Fokus Lokus

Birokrasi Klasik (Weber, Wilson,
Taylor, Gullick, Urwick)

Struktur organisasi dan prinsip-
prinsip manajemen

Birokrasi pemerintah dan bisnis

Birokrasi Neo Klasik (Simon,
Cyret & March)

Pengambilan keputusan Keputusan birokrasi
pemerintahan

Kelembagaan (Lindblom,
Thompson, Mosher, Etzioni)

Pemahaman terhadap perilaku
birokrasi

-

Hubungan Kemanusiaan (Likert,
Katz, Robert Kahn)

Dimensi hubungan manusia Organisasi pemerintah dan
birokrasi

Pilihan Publik (Ostrom,
Buchanan, Tullock)

Pemberian pelayanan kepada
publik

-

Administrasi Negara Baru
(Frederickson, Frank Marini)

Disain organisasi yang
berhubungan dengan nilai-nilai
kemanusiaan, pengembangan
sistem desentralisasi, demokratis,
dsb.

-
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Paradigma Administrasi Publik (Negara) (3)
Reinventing Government
(USA) (Osborne dan
Gaebler, 1992)

New Public Management
(Inggris) (Hood)

New Public Service
(Denhart dan Denhart,
2003)

1. Pemerintah harus
bersifat katalitik

2. Memberdayakan
masyarakat

3. Mendorong semangat
kompetisi

4. Berorientasi pada misi
5. Mementingkan hasil dan

bukan cara
6. Mengutamakan

kepentingan pelanggan
7. Berjiwa wirausaha
8. Selalu berupaya

mencegah masalah atau
bersikap antisipatif

9. Berorientasi pada pasar

1. Pemanfaatan
manajemen profesional
dalam sektor publik

2. Penggunaan indikator
kinerja

3. Penekanan yang lebih
besar pada kontrol
output

4. Pergeseran perhatian ke
unit-unit yang lebih kecil

5. Pergeseran ke kompetisi
yang lebih tinggi

6. Penekanan gaya sektor
swasta pada praktek
manajemen

7. Penekanan pada disiplin
dan penghematan yang
lebih tinggi dalam
penggunaan sumberdaya

1. Melayani warga
masyarakat bukan
pelanggan

2. Mengutamakan
kepentingan publik

3. Lebih menghargai
kewarganegaraan
daripada kewirausahaan

4. Berfikir strategis, dan
bertindak demokratis

5. Menyadari bahwa
akuntabilitas bukan
merupakan hal mudah

6. Melayani daripada
mengendalikan

7. Menghargai orang,
bukannya produktivitas
semata
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Paradigma Administrasi Publik (Negara) (4)
G. Shabbir Cheema (2007)

Traditional Public
Administration

Public
Management

New Public
Management

Governance

Berorientasi pada
hirarkhi, kontinuitas,
ketidakberpihakan,
standarisasi, legal-
rasional, otoritas, dan
profesionalitas

Menerapkan prinsip-
prinsip manajemen,
termasuk efisiensi
dalam pemakaian SDM,
efektivitas, orientasi
pada pelanggan,
orientasi pada kekuatan
pasar, dan lebih sensitif
pada kepentingan
publik; memperbesar
peran sektor swasta,
dan memperkecil peran
TPA

Diarahkan pada prinsip
fleksibilitas,
pemberdayaan, inovasi
dan orientasi pada hasil,
out-sourcing, dan
contracting out, serta
promosi etika profesi
dan manajemen dan
anggaran berbasis
kinerja

Suatu sistem nilai,
kebijakan dan
kelembagaan dimana
urusan-urusan ekonomi,
sosial dan politik
dikelola melalui interaksi
antara masyarakat,
pemerintah dan swasta.
Masyarakat dan
kelompok dapat
mengartikulasikan
kepentingannya ,
memediasi
perbedaannya, serta
menjalankan hak dan
kewajibannya.
Pemerintah dapat
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif
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Perbandingan Paradigma Administrasi Publik (Negara) (1)
Aspek Old Public

Administration
New Public
Management

New Public Service

Dasar teoritis dan
landasan epistemologi

Teori Politik Teori Ekonomi Teori Demokrasi

Rasionalitas dan Model
Perilaku Manusia

Rasionalitas Synoptic
(administrative man)

Teknis dan rasionalitas
ekonomi (economic
man)

Rasionalitas strategis
atau rasionalitas formal
(politik, ekonomi dan
organisasi)

Konsep Kepentingan
Publik

Kepentingan publik
secara politis dijelaskan
dan diekspresikan
dalam aturan hukum

Kepentingan publik
mewakili agregasi
kepentingan individu

Kepentingan publik
adalah hasil dialog
berbau nilai

Responsivitas birokrasi
publik

Klien dan konstituen
(Client and Contituent)

Pelanggan (Customer) Warganegara (Citizen)

Peran pemerintah Mengayuh (rowing) Mengarahkan (Steering) Melayani (Serving)

Pencapaian Tujuan Badan pemerintah Organisasi privat dan
non-profit

Koalisi antar organisasi
publik, non-profit dan
privat
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Perbandingan Paradigma Administrasi Publik (Negara) (2)
Aspek Old Public

Administration
New Public
Management

New Public Service

Akuntabilitas Hirarki administratif
dengan jenjang yang
tegas

Bekerja sesuai dengan
kehendak pasar
(keinginan pelanggan)

Multiaspek  akuntabilitas
: hukum, nilai-nilai,
komunitas, norma
politik, standar
profesional

Diskresi Administratif Diskresi terbatas Diskresi diberikan secara
luas

Diskresi dibutuhkan
tetapi dibatasi dan
bertanggung jawab

Struktur Organisasi Birokratik yang ditandai
dengan otoritas top-
down

Desentralisasi organisasi
dengan kontrol utama
berada pada para agen

Struktur kolaboratif
dengan kepemilikan
yang berbagi secara
internal dan eksternal

Asumsi terhadap
Motivasi Pegawai dan
administrator

Gaji dan keuntungan,
proteksi

Semangat entepreneur Pelayanan publik
dengan keinginan
melayani publik

Sumber : Denhart and Denhart, 2000, hal. 554Sumber : Denhart and Denhart, 2000, hal. 554


