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Pengaruh Manajemen Klasik : Orthodoxy

- Robert Owen ( 1771-1858)
- Frederick W. Taylor(1856-1915)
- Henry Fayol (1841-1925)
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Robert Owen
 Berkembang pada masa revolusi industri.
 Manajer perusahaan kapas New Lanark, Scotlandia.
 Berusaha keras melakukan reformasi demi

meningkatkan martabat manusia pada umumnya dan
pekerja pada khususnya.

 Melakukan 4 tindakan reformasi :
1) perbaikan kondisi kerja;
2) pengurangan jam kerja;
3) perbaikan kesejahteraan para buruh; dan
4) larangan mempekerjakan buruh anak-anak.

 Hasilnya : Semangat kerja menjadi tinggi, terjadi
peningkatan produktivitas kerja.
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Frederick Winslow Taylor (1)

 Industriawan dari USA
 Mengalami kekurangan buruh untuk dapat dipekerjakan

pada industri di USA.
 Masalah ini membuat Taylor mengembangkan metode

tertentu untuk mempertinggi tingkat produksi.
 Metode dimaksud dititikberatkan pada cara kerja yang

paling efisien.
 Ide ini berkembang dari pengalamannya bekerja pada

Midvale Steel, Simonds Rolling Machine, dan Bethlehem
Steel.
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Frederick Winslow Taylor (2)

 Ide yang paling terkenal dari Taylor adalah,”Time and
Motion Studies.”

 Setiap jenis pekerjaan dipilah-pilah dalam komponen-
komponen tertentu.

 Berdasarkan komponen tersebut didisain metode kerja
yang paling tepat dan cepat.

 Metode kerja itu disebut sebagai standar kerja.
 Pekerja yang bekerja berdasarkan standar kerja akan

diberikan imbalan lebih (differential rate system).
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Frederick Winslow Taylor (3)
Hasil yang diperoleh :

 Penerapan metode kerja ini memberikan hasil seperti :
1) biaya produksi menurun;
2) hasil produksi meningkat

. Ide dasar Taylor kemudian dituangkan ke dalam 4 prinsip
dasar, yaitu :

1) perlu dikembangkan suatu ilmu manajemen sejati,
sehingga metode kerja terbaik dapat diperoleh;

2) perlu dilakukan suatu proses seleksi pegawai secara
ilmiah agar setiap pekerja dapat bertanggung jawab
terhadap pekerjaan yang cocok padanya;

3) perlu adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah para
pekerja; dan

4) perlu adanya kerja sama yang intim dan ramah antar
manajer dan pekerja.
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Henry Fayol (1)

 Industriawan berkebangsaan Prancis.
 Disebut sebagai pendiri aliran Manajemen Klasik, karena

orang pertama yang mensistematikan atau
mengkodefikasikan Ilmu Manajemen.

 Menurutnya usaha bisnis dibedakan pada 6 kegiatan
yang saling tergantung,yaitu : 1) teknis, 2) komersial, 3)
finansial, 4) keamanan, 5) akunting, dan 6) manajerial.

 Kegiatan manajerial menjadi pusat perhatiannya.
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Henry Fayol (2)

 Menurut Fayol kegiatan manajerial terdiri
atas planning, organizing, commanding,
coordinating, dan controlling.

 Fayol juga mencetuskan 14 prinsip
manajemen yang harus diikuti dan
dipelajari semua manajer jika mereka ingin
berhasil.
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14 Prinsip Manajemen Menurut H. Fayol : (1)

 Pembagian kerja (division of work)
 Hak untuk membuat perintah (authority)
 Aturan-aturan yang dipatuhi (discipline)
 Kesatuan perintah (unity of command)
 Kesatuan arah/pimpinan (unity of direction)
 Kepentingan organisasi lebih diutamakan daripada

kepentingan pribadi (subordination of individual
interests to the general interest)
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14 Prinsip Manajemen Menurut H. Fayol : (2)

 Adanya sistem kompensasi yang adil (remuneration)
 Sistem sentralisasi (centralization)
 Garis kewenangan (scalar chain)
 Penempatan pada posisi dan waktu yang tepat (order)
 Perlakukan yang ramah dan adil terhadap bawahan

(equity)
 Kestabilan dari staf (stability of tenure of personnel)
 Bawahan diberi kebebasan berinisiatif (initiative)
 Dorongan semangat kerja tim (esprit de corps)
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Masuknya Pengaruh Manajemen Klasik Pada
Administrasi Publik (1)

 Penelusuran dapat dilakukan pada abad 19 di
USA ketika para cendekiawan mempersoalkan
praktek kepegawaian yang tidak adil seperti
penggunaan sistem kekeluargaan atau sistem
pertemanan dalam penerimaan pegawai pada
instansi pemerintah.

 Woodrow Wilson dkk memberikan reaksi yang
ditulis dalam bukunya,”The Study of
Administration,” tahun 1887 (Shafrizt & Hyde,
1997: 14-26)
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Masuknya Pengaruh Manajemen Klasik Pada
Administrasi Publik (2)

 Wilson berpendapat perlu dilembagakan suatu Ilmu
Administrasi baru yang membuat organisasi pemerintah
menjadi lebih bersifat bisnis, meningkatkan kualitas
aparatur pemerintah, dan memperbaiki organisasi dan
metode pemerintahan.

 Fokus utama ilmu baru tersebut membentuk suatu fungsi
eksekutif dalam pemerintahan yang bebas dari pengaruh
politik.

 Istilahnya : “biarkanlah politisi mendefinisikan kegiatan
yang harus dilaksanakan dan biarkanlah ahli Administrasi
Publik mengimplementasikannya secara profesional.”
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Reaksi Terhadap Manajemen Klasik
(orthodoxy)
 Ada 3 ahli yang memberikan kritik terhadap orthodoxy,

yaitu : 1) Herbert A. Simon, 2) Dwight Waldo, dan 3) Paul
H. Appleby

1. Herbert A. Simon
 Simon mengkritik kelemahan POSDCORB yang tidak

menjelaskan apa makna “public’ dan “public
administration.” POSDCORB tetap diangap sebagai
pendukung kebenaran dikhotomi Politik-Administrasi.

 POSDCORB masih dipengaruhi oleh perilaku para aparatur
(administrator).

 Rationalitas tidak akan dapat netral, tetapi dipengaruhi
faktor lain dan disebut “bounded rationality.”
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2. Dwight Waldo

 Menulis buku “The Administrative State.”
 POSDCORB adalah disiplin administrasi yang tidak netral.
 Doktrin ini mengandung nilai politik dan filsafat kuno dari

peradaban dunia barat.
 Dengan demikian doktrin ini tidak dapat diterapkan pada

konteks non-Barat dan akan melemah di masa yang akan
datang.

 Doktrin ini hanya salah satu saja dari doktrin administrasi
yang akan dipakai.

 Sayangnya Waldo tidak memberikan jalan keluar.
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3. Paul H. Appleby (1)
 Menulis artikel “Policy and Administration.”
 Melihat bahwa antara politik – administrasi

tidak dapat dipisahkan.
 Administrasi berkenan dengan pemilihan

atau seleksi kebijakan, sehingga
administrasi sebenarnya juga adalah
politik.

 Para eksekutif tidak mungkin berada pada
dua bangku yang berbeda dan
memperlakukan kebijakan di satu pihak
dan administrasi di pihak lain.



Marlan Hutahaean 16

3. Paul H. Appleby (2)

 POSDCORB merupakan bukanlah
doktrin terbaik untuk administrasi

 Segala sesuatu tergantung pada
situasi dan bukan pada doktrin

 Sayangnya, Appleby juga tidak
memberikan solusi yang terbaik
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Berkembangnya Gerakan “Human
Relations”

 Berkembangnya gerakan Human Relations (yang
mengutamakan hubungan manusia dalam
organisasi), membuat POSDCORB semakin tidak
mendapatkan kepercayaan.

 POSDCORB malah dianggap sebagai suatu
usaha mengeksploitir, mengontrol dan
memanipulasi para pekerja dalam organisasi.

 POSDCORB lemah karena tidak
mempertimbangkan konsteks sosial dan politik
dimana fungsi-fungsi manajemen dijalankan.



Pengaruh Ilmu Lain : Heterodoxy

1. Pengaruh Administrative Science
 Pengaruhnya Tahun 1960-an
 Pengembangan metode pengambilan

keputusan dengan memanfaatkan
teknologi komputer.

 Pengembangan teknik bisnis modern
seperti operation research, manajemen
dan organisasi, perilalaku organisasi, dll.
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2. Pengaruh Ilmu Politik
 Pengaruhnya telah dijelaskan dalam

paradigma administrasi publik, khususnya
pada paradigma III.

 Norton Long: Administrasi Publik sebenarnya
berkenaan dengan kekuasaan.

 Wildavsky, Dror, Alison, Etzioni dan Lasswell
melihat Administrasi Publik sebagai suatu
medan politik yang menunjukkan bahwa
kelompok kepentingan terlibat dalam
pemilihan berbagai alternatif kebijakan.
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3. Pengaruh Sosiologi (1)

 Masuknya teori-teori birokrasi, teori sistem,
perubahan sosial, kelas, kekuasaan, peranan,
kasta, mata pencaharian, dan masyarakat ke
dalam Administrasi Publik.

 Dua teori yang paling populer mempengaruhi,
yaitu, teori birokrasi dan sistem.

 Teori birokrasi Weber telah tersebar dan
diterima secara luas sebagai suatu yang benar
dan tidak perlu diragunakan untuk diterapkan
dalam pemerintahan modern.

-
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3. Pengaruh Sosiologi (2)

Model birokrasi Weber bercirikan :
 Hirarki otoritas yang meliputi hubungan atasan-bawahan

dan rantai komando;
 Pembagian tugas pekerjaan yang jelas berdasarkan

kompetensi dan spesialisasi fungsional;
 Adaya sistem aturan, regulasi dan prosedur;
 Adaya suatu aturan hukum yang tidak mengenal

hubungan pribadi (impersonal nature);
 Adanya sistem prosedur kerja yang menggunakan

standardisasi metode;
 Adanya seleksi dan promosi pegawai berdasarkan

kompetensi manajerial dan teknis;
 Otoritas dan kekuasaan hanya berlaku di kantor dan

posisi jabatan bukan milik individu, melainkan institusi
yang mempekerjakannya.
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4. Pengaruh Ilmu Ekonomi
 Pengaruhnya ketika pemerintah menggunakan bidang

Ilmu Ekonomi seperti keuangan negara (publik),
anggaran, perpajakan.

 Peranan Ilmu Ekonomi dapat dilihat dari pemikiran
tentang bagaimana menata perpajakan yang adil, efisien,
sepadan, bagaimana mengatur anggaran negara,
termasuk mengelolanya, mengarahkan, bagaimana
menggunakan sumber daya yang langka, meramalkan
anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, dan
mencari alternatif peningkatan anggaran dan sebaliknya
mengurangi biaya pada sektor publik.

 Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa dan pakar
Administrasi Publik tertarik dengan tulisan para ekonom
seperti Arthur Smithies, Richard Musgrave, Stiglitz, dll.

22Marlan Hutahaean



5. Pengaruh Psikologi Sosial
 Pengaruhnya terjadi setelah Elton Mayo,

dkk. yang melakukan eksperimen tentang
pengaruh tempat kerja terhadap kinerja
para pekerja.

 Hasil temuannya menyimpulkan bahwa
tempat kerja bukanlah faktor dominan
yang mempengaruhi kinerja pekerja,
melainkan faktor psikologis dan sosial.

 Temuan Mayo, dkk. ini dikenal dengan
sebutan Hawthorne Effect.

 Human relations juga sangat berpengaruh
terhadap Administrasi Publik.
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6. Pengaruh Ilmu Sejarah (1)
 Pengaruh disiplin ilmu ini adalah digunakannya

metode studi kasus dalam studi Administrasi
Publik.

 Metode studi kasus adalah yang paling tua dalam
studi Administrasi Publik.

 Pasca PD II, praktek yang sukses dan gagal akan
tugas eksekutif sering dijadikan pelajaran bagi
mahasiswa dan praktisi Administrasi Publik.

 Tahun 1940-an Universitas Harvard
mengembangkan program penulisan kasus dalam
pengambilan keputusan.

 Problematika dan dilema yang dihadapi
administrator dan manajer publik dan pilihan yang
diambil menjadi bahan diskusi di dalam kelas.
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6. Pengaruh Ilmu Sejarah (2)
 Metode ini kemudian sangat membantu dalam

mengungkapkan kompleksitas permasalahan
yang dihadapi dan dalam kaitannya dengan
pengambilan keputusan.

 Pengalaman ini menunjukkan bahwa
pemecahan masalah dalam studi kasus bukan
sesuatu yang mudah.

 Beberapa pakar seperti Mosher, Allison
memanfaatkan metode ini untuk membangun
teori dalam berbagai topik Administrasi Publik,
seperti pengambilan keputusan, reorganisasi
pemerintahan dan anggaran.
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7. Pengaruh Ilmu Perbandingan Adminis-
trasi dan Globalisasi (1)

 Pengaruh ini pertama sekali dimulai dengan dibentuknya
Gerakan Ilmu Perbandingan Administrasi di bawah FW
Riggs, Ferrel Heady, dll.

 Mereka menemukan bahwa Administrasi Publik warisan
POSDCORB yang dianggap bersifat universal, pada
kenyataannya tidak dapat diterapkan di negara dunia III
(sedang berkembang).

 Kelompok Comparative Adminstration Group (CAG)
kemudian membangun teori Administrasi Publik sebagai
alternatif atau lawan dari orientasi praktis yang selama ini
dilakukan pakar Administrasi Publik Amerika.
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7. Pengaruh Ilmu Perbandingan Adminis-
trasi dan Globalisasi (2)

5 hal yang memotivasi kegiatan CAG :
 Usaha mencari teori;
 Melakukan desakan aplikasi praktis dari teori

tersebut;
 Memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap

perbandingan politik;
 Interest peneliti yang dilatih dengan tradisi hukum

administrasi;
 Keinginan melakukan analisis perbandingan

terhadap problem administrasi yang sedang
dihadapi.
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7. Pengaruh Ilmu Perbandingan Adminis-
trasi dan Globalisasi (2)

 Sayangnya keinginan membangun teori baru
itu gagal justru karena kelemahan dari teori
yang mereka usulkan.

 Dampaknya CAG bubar tahun 1973 dan
jurnalnya, The Journal of Comparative
Admiknistration, tidak terbit lagi sejak tahun
1974.

 Namun demikian, ada tulisan Riggs yang
terkenal, The Theory of Prismatic Society,
yang ditulis tahun 1965.
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8. Pengaruh Teknologi, Teknik dan Spesi-
alisasi Baru

 Pasca Perang Dunia II, Administrasi Publik sangat
dipengaruhi oleh berbagai profesi baru yang
membawa teknologi dan spesialisasi baru.

 Pengaruh teknologi dapat dilihat dengan
masuknya software dan hardware.

 Masuknya teknologi komputer telah meningkatkan
pengembangan beberapa aspek seperti data
manipulation, record keeping, information sorting,
storage, and retrieval.

 Pengembangan model-model baru juga diterapkan
pada Administrasi Publik seperti analisis statistik,
pengambilan keputusan, teknik simulasi yang
populer diterapkan di kantor pemerintah.
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