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Sekretaris.

Kesimpulan

2. dalam arti „organisasi pemerintahan‟ (kumpulan

BAB I
PENDAHULUAN

dari kesatuan-kesatuan pemerintahan).
Terdapat

perbedaan

antara

administrasi

sebagai badan atau aparatur pemerintahan (the

A. Latar Belakang
dibahas

Administration, de Aministratie) dan Administrasi

Rancangan Undang Undang tentang Administrasi

sebagai Proses kegiatan-kegiatan (bestuur dalam arti

Pemerintahan. RUU tersebut merupakan RUU yang

dinamis). Administrasi dalam arti institusional adalah

sangat dinanti, yakni setelah menjadi undang-undang

keseluruhan (aggregate, het geheel) daripada badan-

nantinya

badan (aparatur) yang menyelenggarakan tugas atau

Pada

tahun

2008

diharapkan

ini

dapat

sedang

menampung

dan

memberikan landasan yuridis segala persoalan yang

kegiatan-kegiatan

berkaitan dengan administrasi pemerintahan.

Pemerintah. Istilah Administrasi Negara dalam arti

Pengertian pemerintahan dalam rangka hukum
administrasi digunakan dalam arti „pemerintahan
umum‟ atau pemerintahan negara‟.1
pengertian, yaitu:2
arti

dibawah

pimpinan

luas terdiri dari :
1. Administrasi (Pemerintah) Pusat;
Administrasi ini di bawah Pimpinan langsung dari

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua
1. dalam

kenegaraan

Pemerintah Pusat.
2. Administrasi (Pemerintah) Wilayah;

„fungsi

pemerintahan‟

(kegiatan

meemerintah);

Administrasi

ini

berada

di

wilayah

Proinsi,

Kabupaten, Kecamatan dan di Pimpin oleh
Kepala/Pemerintah Wilayah (Gubernur, Bupati,

1

Philipus M. Hadjon, coordinator tim penulis, Pengantar Hukum
Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative
Law), Yogyakarta, Gadjahmada University Press,1997, hlm. 6.
2

Ibid.

Camat).
3. Administrasi (Pemerintah) Daerah;

Administrasi

ini

langsung

di

Pimpin

oleh

masyarakat. Peranan tersebut dilakukan melalui

Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD

alat/perangkat perlengkapan negara atau institusi-

Tingkat I dan II).

institusi lain yang dapat menunjang penyelenggaraan

4. Administrasi Badan-badan Usaha Negara;

peran negara. Sistem organisasi yang sudah atau

Administrasi ini langsung di Pimpin oleh Direksi,

pernah didirikan, dianggap kurang mampu berfungsi

Badan-badan Usaha Negara (Perum, PN, Perjan,

efektif jika tidak bisa menyelesaikan permasalahan

Persero) walaupun bergerak di dalam niaga

(termasuk

(business) namun administrasinya bercorak lain

Seandainya institusi politik, hukum maupun sosial

daripada administrasi badan-badan usaha swasta

yang diciptakan negara, tidak mampu menangani dan

(Partikelir).

mengurangi masalah/tekanan yang mungkin muncul

5. Administrasi (Pemerintah) Desa. Yaitu langsung di
Pimpin oleh Kepala Desa.

berupa

tekanan-tekanan)

yang

ada.

dalam perubahan, maka negara dapat meningkatkan
atau memperluas campur tangannya secara langsung
dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Administrasi dalam arti fungsional adalah

Pilihan lainnya adalah memberikan fasilitas terhadap

gerakan atau kegiatan-kegiatan daripada Administrasi

kebutuhan

masyarakat

untuk

mengatur

dan

(dalam arti institusional). Jadi di bidang kenegaraan

mengurus dirinya sendiri dalam bentuk-bentuk di luar

“Administrasi” praktis dapat kita samakan dengan

institusi negara.

Pemerintahan atau Bestuur dalam arti luas. Negara

Pada masa kini terdapat gejala yang menarik

sebagai suatu institusi, mempunyai peranan yang

dalam organisasi penyelenggaraan pemerintahan.

cukup

Gejala

penting

dalam

upaya

mempertahankan

tersebut

berupa

membesarnya

jumlah

stabilitas sistem dan kompleksitas masyarakat pada

organisasi penyelenggara negara, yang sering disebut

setiap perubahan menuju peningkatan kesejahteraan

dengan banyak nama seperti lembaga non struktural,

komisi

independen,

badan

independen,

Pemerintahan/Administrasi Negara yang berlaku. Hal

lembaga penunjang atau state auxiliaries agencies.

tersebut menjadi perlu dianalisis untuk melihat model

Lembaga-lembaga itu lebih banyak bersifat ekstra

yang dipilih oleh Pemerintah dalam membangun

struktural, dalam arti tidak termasuk dalam struktur

kelembagaan dalam kondisi transisi Pemerintahan

organisasi

tersebut

Kementerian,

Lembaga

Pemerintah

regulasi

Departemen,

Gejala

Hukum administrasi negara merupakan legal

tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk

matrix daripada administrasi negara.4 Perbuatan

dikaji,

dianggap

administrasi negara harus memenuhi legitimasi,

menggambarkan kondisi transisional Bangsa dan

yurisdiksi dan legalitas. Dalam melaksanakan fungsi

Negara dalam masa reformasi birokrasi/administrasi

penyelenggaraan

negara, serta dapat juga menggambarkan adanya

administrasi

dorongan

bersumber dari peraturan perundang-undangan yang

karena

dan

Non

ataupun

Departemen.

fenomena

keinginan

tersebut

yang

kuat

dalam

pembentukan lembaga-lembaga yang bersifat ad hoc.

Pelayanan

masalah-masalah mendesak yang dianggap tidak
dapat ditangani oleh birokrasi Pemerintah.
tersebut

juga

Penyelenggara

merupakan

yang

publik

adalah

kegiatan

yang

menggunakan wewenang publik untuk memenuhi

Kondisi

kebutuhan publik. Pandangan ini membawa dua

upaya

unsur

sekaligus

untuk

dipenuhi,

yaitu

adanya

kegiatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan
publik dan unsur kepuasan atas kebutuhan publik.

Hukum

menyesuaikan

wewenang

dengan keinginan perubahan dari masyarakat, yang
dengan

untuk

memiliki

badan

diri

disesuaikan

Negara

gambaran

harus

pemerintahan,

berlaku.

Kondisi tersebut terjadi dalam rangka penyelesaian
3

urusan

dan

tata

cara
4

3

Victor Menayang , “Mengkaji Hakikat Komisi Independen “,
http://www.kompas.com/ kompas-cetak/0505/09/opini/1734704.htm, diakses
1 Januari 2008.

Anna Erliyana, Memahami Makna dan Ruang Lingkup Kewenangan
Badan Tata Usaha Negara, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru
Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum FH UI, Depok, 28 Maret 2007,
hlm. 118.

Seringkali

publik

merasa

kurang

puas

dengan

pelayanan

yang

diberikan

oleh

otoritas

publik.

Otoritas

publik

berperan

sebagai

penyedia

jasa/pelayanan, pada level paling rendah administrasi

Administrasi

Umum

(General

Administration,

Algemene Bestuur) dan Administrasi-administrasi
Khusus.
Administrasi

Umum

Pusat

yang

meliputi

dianggap baik bila dapat melaksanakan berbagai

seluruh negara dipegang langsung oleh Presiden dan

tujuan.

dibantu oleh Menteri Dalam Negeri dan diluar Pusat

Administrasi pemerintahan yang berkembang

dijalankan oleh Gubernur (sebagai organ pusat)

selama ini belum cukup memuaskan masyarakat.

Residen

Banyak

oleh

Pembantu Gubernur), Bupati (sebagai organ pusat),

masyarakat kepada pelayan publik yang hasilnya

Wedana (sekarang disebut Pembantu Bupati), Camat

kurang memuaskan masyarakat. Kriteria yang jelas

dan kepala Desa/Lurah (sebagai organ pusat).

kasus gugatan

tentang

keberhasilan

tingkat

kepuasan

yang

dilayangkan

administrasi

yang

sama

yaitu

adanya

antara

warga

(jikalau

masih

ada

Administrasi-administrasi
Administrasi

urusan

Luar

sekarang

khusus
Negeri,

disebut

(misalnya
Administrasi

masyarakat dengan aparatur pemerintah. Dapat juga

Pendidikan Dasar, Pengajaran dan Kebudayaan,

dikatakan warga masyarakat senang dengan cara

Administrasi Agraria, Administrasi Keuangan Negara,

pengoperasian sistem dan administrator juga puas.

Administrasi Pembangunan Ekonomi, Administrasi

Administrasi juga dikatakan efektif apabila dia dapat

Kepolisian,

mencapai kebijakan yang hendak diraih sesuai

sebagainya) dipimpin oleh

dengan perangkat peraturan yang berlaku.

Direktur-direktur Jenderal yang bersangkutan dan

Di

dalam

Administrasi

Negara

secara

Substansial (dilihat dari sudut bidang atau materi
urusan), perlu kita mengadakan pembedaan antara

Administrasi

urusan

Agama

dan

Menteri-menteri atau

merupakan Departemen atau Jawatan atau Direktorat
Jenderal atau Organisasi Administratif lainnya

para

Empat istilah pokok yang dikembangkan oleh

keterangan dan dokumentasi secara sistematis

Sarjana-sarjana

dan seksama guna keperluan pimpinan usaha.

Ilmu

Administrasi

dan

merupakan empat segi pokok dari pada Administrasi
yakni :

Dalam Administrasi Indonesia di Pusat yang
Eksekutif adalah Presiden, para Menteri dan Direktur

1) Eksekutif,

yaitu

kebijakan,

Jenderal. Akan tetapi yang dimaksud dengan Badan

pengambilan keputusan pimpinan, pengaturan

Eksekutif atau Kabinet atau Pemerintah adalah

usaha dan pengawasan umum;

Presiden dan Menteri-menteri. Presiden saja disebut

2) Manajemen,

yaitu

pekerjaan-pekerjaan

penetapan

tata
dan

penyelenggaraan

tugas-tugas

dengan

menggerakkan orang-orang atau SDM, Sumber
Daya Finansial dan Sumber Daya Fisik;

atau

urusan-urusan

Executive) yakni sebagai Kepala Pemerintahan.
Banyak sekali hal yang perlu digali dan
dimintakan pendapat kepada para ahli mengenai

3) Organisasi, yaitu penyatuan dan penggolongan
jabatan-jabatan

Kepala Eksekutif atau Eksekuitif Tertinggi (Chief

administrasi

pemerintahan

ini.

Namun

dalam

kedalam

kompendium kali ini hanya beberapa hal saja,

kelompok/badan-badan secara tertentu agar dapat

terutama mengenai pengertian Hukum Administrasi

terselenggara

pekerjaan-

Pemerintahan, sumber-sumber Hukum Administrasi

pekerjaan yang tertentu secara koordinat dan

Pemerintahan, susunan pemerintahan Indonesia saat

efektif;

ini, dan administrasi pemerintahan saat ini.

tugas-tugas

dan

4) Tata Usaha, yaitu sistem informasi berdasarkan
“paper

work”

penataan,
pengolahan

yang terdiri atas komunikasi,

penyimpanaan,
segala

pencatatan

macam

dan

bahan-bahan

Dalam

rangka

pembangunan

hukum,

hal

tersebut dicoba digali dengan melakukan kegiatan
Kompendium

Hukum

Administrasi

Negara.

Kompendium ini dumaksudkan untuk menggali dan

menghimpun pendapat para ahli dalam bidang

D. Ruang Lingkup

Hukum Administrasi.

Oleh karena bidang hukum administrasi sangat
luas, sedangkan kegiatan ini dibatasi oleh beberapa

B. Tujuan

hal antara lain waktu dan dana, maka kegiatan ini

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini

hanya difokuskan untuk mengetahui beberapa hal

adalah

sebagai berikut:

1. Ingin menghimpun dan mengetahui pendapat ahli

1. Pengertian Hukum Administrasi Pemerintahan.

mengenai pengertian,

sumber-sumber Hukum

2. Sumber-sumber

Administrasi dan susunan pemerintahan Indonesia

Hukum

Administrasi

Pemerintahan.

saat ini.

3. Susunan Pemerintahan

2. Ingin menghimpun dan mengetahui pendapat ahli

4. Administrasi Pemerintahan

mengenai administrasi pemerintahan saat ini.
E. Metodologi
C. Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana

Sedangkan hasil kegiatan ini diharapkan:

diuraikan di muka, maka penelitian ini masuk dalam

1. dapat dijadikan referansi bagi setiap orang dan

penelitian hukum yang normatif, untuk itu penelitian

setiap instansi yang berkaitan dengan hukum

ini akan mempergunakan metode penelitian normatif.

administrasi pemerintahan;

5

2. dapat

dijadikan

pembentukan

referensi

peraturan

dalam

rangka

Pokok permasalahan akan dikaji secara yuridis

normatif dan yuridis filosofis dengan pendekatan

perundang-undangan

sistemik dan yuridis komparatif.

bidang Hukum Administrasi Negara khususnya
5

Administrasi Pemerintahan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 15.

Kompendium ini bersifat deskriptif

Dengan demikian penelitian ini akan terdiri dari
unsur-unsur berikut:

yakni

menggambarkan secara keseluruhan obyek yang

1. Pendekatan

digali dan dihimpun secara sistematis.

Pendekatan

yang

digunakan

untuk

3. Jenis dan Sumber Data

mengerjakan kompendium ini adalah Pendekatan

Dalam kompendium ini digunakan bahan

sistem sebagai suatu metode. Konsep pengertian

pustaka

sistem sebagai suatu metode ini dikenal dalam

sumber utamanya. Data sekunder mencakup:6

pengertian umum sebagai pendekatan sistem atau

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan

(systems approach). Pada dasarnya pendekatan

hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma7

ini merupakan penerapan metode ilmiah di dalam

(dasar) atau kaidah dasar berupa konstitusi

usaha memecahkan masalah. Atau menerapkan

berbagai negara baik yang tertulis maupun

“kebiasaan berfikir atau beranggapan bahwa ada

tidak tertulis serta norma yang lain yang

yang berupa data sekunder sebagai

banyak sebab terjadinya sesuatu” di dalam
memandang atau menghadapi sesuatu benda,
masalah, atau peristiwa. Jadi pendekatan sistem
berusaha menyadari adanya kerumitan di dalam
kebanyakan

benda,

sehingga

terhindar

dari

memandangnya sebagai sesuatu yang amat
sederhana atau bahkan keliru.
2. Sifat Kompendium

6

7

Ibid, hlm 14 – 15.

Dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Dasar-dasar dan
Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 6, dideskripsikan
bahwa Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang
dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.
Istilah norma yang berasal dari bahasa Latin, dalam bahasa Arab disebut
kaidah, dan dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pedoman,
patokan atau aturan. Norma mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu
garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk suatu
sudut atau garis yang dikehendaki. Dalam perkembangannya, norma tu
diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak
atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala
aturan yang harus dipatuhi.

mengatur

tentang

sistem

pembentukan

undang-undang.

data primer berupa pendpat para ahli. Setelah
terkumpul, akan dianalisis secara kwalitatif.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer,
seperti misalnya, rancangan undang-undang,
hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan
hukum, tesis, disertasi dan seterusnya.eliti.
c. Bahan

hukum

memberikan

tertier, yakni bahan

petunjuk

maupun

yang

penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder;
contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan
seterusnya.
Berbagai data tersebut dapat diperoleh
baik

melalui

penelusuran
Pengumpulan

studi
data
data-data

pustaka

maupun

melalui

internet.

tersebut

saling

memberikan verifikasi, koreksi, perlengkapan
dan pemerincian.8
Selain

data

sekunder

tersebut,

kompendium ini yang terutama menggunakan
8

Anton Bakker dan aAchmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian
Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hal. 94.

F. Tempat Kegiatan
1. Kompendium ini akan dilaksanakan di Jakarta dan
sekitarnya.
2. untuk kegiatan analisa dan finansial laporan akan
dilaksanakan di Jakarta.

laporan

G. Jadwal Kegiatan

5. Penyera

Kegiata

M

Ap M

Ju

Ju

Ag Se

O

No De

n

ar

r

ei

n

l

s

p

kt

p

s

1. Penyusu xx
nan
x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Penggali

laporan
akhir

H. Susunan Keanggotaan

Proposa
l

han

Tim penyusun kompendium bidang Hukum
xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

x

x

x

x

x

x

Administrasi negara ini adalah sebagai berikut:
1. Ketua

: Andika Danesjvara, S,H,M.Si.

an dan

2. Sekretaris

: Heru Wahyono, S.H.,M.H.

penghim

3. Anggota

: a. Bambang Iriana Djajaatmaja,

punan

S.H.,LL.M.

pendapa

xx

xx

xx

t ahli

x

x

x

b. Sadikin, S.H.,M.H.
xx

c. Sri Badini Amidjojo, S.H.,M.H.

x
3. Analisis

x
4. Penyusu
nan
konsep

d. Rahmat Triyono, S.H.,M.H.

xx

e. Drs. Danu Winata
xx

f. Suliya, S.Sos

x

g.
(Men PAN)

Yusuf

Hariri,

S.H.,M.Si.

Bab tiga

h. Sugiyanto, S.H.,MPA
(Kepala P3M STIA LAN)

membahas mengenai Masalah-masalah
Dalam Hukum Administrasi Negara.

Bab empat memuat substansi Kompendiumi. Dalam
I. Sistematika Laporan

bab

Pada akhir tahap kegiatan ini, seluruh hasil
kompendium akan di susun dalam
akhir

dengan

sistematikan

ini

tercakup

analisis

administrasi pemerintahan saat ini.

bentuk laporan

penulisan

yang

Bab lima

Penutup yang merupakan bab terakhir
dari kompendium ini. Bab ini berisi

direncanakan sebagai berikut:

kesimpulan-kesimpulan
Bab pertama merupakan bab Pendahuluan yang
berisi

Latar

Belakang;

Identifikasi

Masalah; Tujuan; Kegunaan; Ruang
Lingkup; Kerangka Teori dan Definisi
Operasional;

Metodologi;

Tempat

Kegiatan; Jadwal Kegiatan; Susunan
Keanggotaan;

serta

Sistematika

Laporan.
Bab kedua

membahas mengenai Perkembangan
Hukum

Administrasi

Pemerintahan.

Yang berisi Konsep

dan Evolusi

Administrasi Publik, Konsep Lembaga
Administrasi Negara, Pengaturan dan
Cakupannya.

tentang

dari

hasil

kompendium serta beberapa saran dan
kemudian

diakhiri

mencantumkan daftar pustaka.

dengan

masing-masing istilah tersebut seharusnya melekat

BAB II

konsekuensi logis dan teoritis mengenai perbedaan

PERKEMBANGAN HUKUM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

_______________________

cakupannya. Untuk penelusuran konseptual lebih baik
ditujukan pada terminologi yang digunakan paling luas
secara internasional, yakni „administrasi publik‟

Disusun oleh : Sugiyanto,SH.MPA
EVOLUSI ADMINISTRASI PUBLIK
Dilihat dari berbagai perspektif, administrasi publik

BAGIAN I

sebagai suatu konsep belum menemukan titik temu

PERKEMBANGAN KONSEP ADMINISTRASI

kesepakatan menyangkut fokus dan lokusnya. Dari
perspektif hukum misalnya, khususnya menyangkut

PUBLIK

hukum

Hukum

Administrasi

„administrasi pemerintahan‟-nya sendiri. Alasan pertama,
terdapat beberapa istilah yang saling silang pakai,
materi

Philipus

M.Hadjon

yang menunjukkan adanya perbedaan konsep dasar dan
mengenai

Pemerintahan perlu diklarifikasi dahulu mengenai konsep

dengan

publik,

mengemukakan adanya praktek di beberapa negara

PENDAHULUAN
Berbicara

administrasi

yang

kurang

lebih

sama,

antara

„administrasi negara‟ dengan „administrasi publik‟ dan
atau dengan „administrasi pemerintahan‟. Kedua, pada

ruang lingkup mengenai Undang-Undang Administrasi.
Di Amerika Serikat dengan Administrative Procedure Act
(APA) cakupan materinya hanya mengatur tatalaksana
atau prosedur dalam administrasi pemerintahan. Hal
yang

sama

di

Jerman,

Undang-Undang

Prosedur

Administrasi (Verwaltungs-verrahrebgeset), titik berat
dan fokusnya pada tatalaksana (prosedur). Sedangkan di

Belanda,

Algemene

Wet

Bestuurrecht,

tidak

saja



Administrasi

negara

mengatur tatalaksana, tetapi juga tatalaku pejabat yang

organisasi

daripada

membuat

keputusan

peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan

sengketa

mengenai

dan

proses

administrasi

beracara

dalam

pemerintahan.

Di

Perancis, hukum pemerintahan meliputi tidak saja
prosedur, tatalaku dan alat, tetapi juga organisasi

adalah

manajemen

manusia-manusia

dan
dan

(Dwight Waldo).


Kegiatan

pemerintahan

dalam

melaksanakan

kekuasaan politiknya (Dimock dan Koening).

pemerintahan negara.
Administrasi adalah sesuatu yang terdapat di
dalam organisasi modern dan memberi hayat kepada

Administrasi

negara

atau

administrasi publik

organisasi menjadi berkembang, tumbuh dan bergerak

mengandung pengertian yang luas dan yang sempit. Arti

(Prajudi

itu,

luas, merupakan kegiatan negara dalam melaksanakan

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan-

kekuasaan politiknya, dan dalam arti sempit sebagai

tujuannya

kegiatan

Atmosudirdjo,

sangat

1986:13).

bergantung

Oleh

kepada

karena

pelaksanaan

eksekutif

penyelenggaraan

mengacu

pada

administrasinya. Dalam kaitan ini, Bintoro Tjokroamidjojo

pemerintahan.

(1994:1-2)

pendapat tersebut, administrasi negara harus digunakan

mengutip

beberapa

pendapat

tentang

administrasi
Suatu

studi

pemerintahan
tenaganya,

mengenai

macam-macam

diorganisir,

diperlengkapi

dibiayai,

(Edward H.Litchfield).

digerakkan

dan

berbagai

dan dipraktekkan secara benar dalam penyelenggaraan

administrasi publik atau administrasi negara :


Dengan

dalam

badan
tenagadipimpin

pemerintahan

agar

tujuan-tujuan

yang

ditetapkan dapat dicapai secara efisien dan efektif.
Ilmu administrasi publik merupakan bidang studi
yang menarik dan menyenangkan, serta full of the stuff of
fiction, only true. Pengetian administrasi publik dalam
tulisan ini dibangun dari pengertian administrasi :
“kerjasama secara rasional antara sejumlah manusia

untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien, efektif dan

halnya

dengan

organisasi

publik

yang

harus

manusiawi” (Mustopadidjaja, 1988). Mencapai “tujuan

memperhatikan kepentingan publik dalam memberikan

tertentu” dalam domein atau wilayah publik mempunyai

pelayanannya.

pengertian “mencapai kehidupan dan penghidupan yang
berkualitas sesuai dengan jamannya” (tata, tertib, adil,
makmur, sejahtera, aman, tentram,

produktif, dan

Pergeseran Paradigma Administrasi Publik

sebagainya). Sedangkan “efisien, efektif dan manusiawi”
indikasinya adalah pelayanan publik yang optimal, prima

Dalam

perkembangannya,

administrasi

publik

dan akuntabel. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu

dalam rangka mencari atau menemukan indentitasnya,

seringkali dipandang terlalu sederhana, yakni sebagai

menunjukkan sifatnya yang dinamis (tidak statis). Terjadi

teori organisasi dan teknik-teknik manajemen. Dalam

pergeseran

pandangan yang demikian administrasi publik sangat

administrasi publik dari yang bersifat tradisionil (hanya

jelas

perbedaannya

atau

pemberian

makna

ilmu

politik,

karena

mencakup teori organisasi dan teknik-teknik manajemen)

struktur

dan

perilaku

atau hanya menekankan pada fungsi pelaksanaan

administrasi serta metodologinya. Administrasi publik

kebijakan publik saja, menjadi meluas cakupannya tidak

juga berbeda dengan administrasi niaga karena indikator

hanya pada tataran pelaksanaan kebijakan publik tetapi

yang

juga termasuk tataran fungsi perumusan kebijakan.

tekanannya

adalah

digunakan

dengan

paradigma

pada

dalam

evaluasi

pada

lingkungan

pemerintahan berbeda dengan yang dipakai organisasi

Robert

perusahaan swasta. Organisasi swasta yang berorientasi

perubahan atau pergeseran paradigma administrasi

profit

publik dapat dipelajari dari locus dan focus-nya. Locus

sebesar-besarnya

keputusannya

kurang

dalam

terikat

proses

untuk

pembuatan

memperhatikan

kepentingan umum (public interest), tidak sebagaimana

T.

menunjukkan
diposisikan

Golembieswski

tempat
atau

di

mengemukakan

bahwa

mana

administrasi

publik

diperankan;

sedangkan

focus

menunjukkan materi pokok bahasan (substansi, konten)

memperdebatkan

persoalan

dari administrasi publik tersebut.

admnistrasi tersebut.

dikotomi

politik

dan

Dikotomi politik dan administrasi publik yang kuat
Paradigma 1 : Dikotomi Politik dan Administrasi

pengaruhnya pada periode awal abad 20 (1900s-1920s)

Publik

sejak pemunculannya sudah mendapat reaksi, misalnya
dan

Frank J. Goodnow dalam Politics and Administration

administrasi publik dipengaruhi oleh ajaran pemisahan

(1900) mengemukakan bahwa pemerintah mempunyai

kekuasaan (separation of power) di mana lembaga

dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi

legislative dengan batuan lembaga yudikatif membuat

administrasi. Fungsi politik berkaitan dengan pembuatan

pernyataan

kebijakan,

Sikap

yang

keinginan

mendikotomikan

negara

politik

melalui

perumusan

kebijakan, sedangkan lembaga eksekutif secara terpisah
(imparsial)

dan

„apolitic‟

melaksanakan

kebijakan

sedangkan fungsi administrasi berkaitan

dengan pelaksanaan (eksekusi) kebijakan. Dengan
demikian dalam konteks administrasi publik, dikotomi

tersebut. Paradigma ini menekankan bahwa lokus

politik

dengan

administrasi

administrasi publik adalah pada birokrasi pemerintahan,

sebagaimana juga dikemukakan Nicholas Henry, bahwa

sedangkan lembaga legislative dan yudikatif mempunyai

pembedaan tersebut bersifat naïf dan mirip dengan

fungsi dan tanggung jawab untuk merumuskan tentang

mendikotomikan

apa yang menjadi keinginan negara, sehingga kedua

dichotomy).

antara

publik

nilai

dan

kurang

fakta

pas,

(value-fact

lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang lebih
tinggi

dari

administrasi

publik

(cq

birokrasi

pemerintahan). Karena adanya perbedaan inilah maka
baik

kalangan

akademisi

maupun

praktisi

sering

Paradigma

2

:

Fungsi-Fungsi

Administrasi/Manajemen
Paradigma 2 yang muncul antara 1927-1937 ini
menekankan

pada

fokus

administrasi

publik

sebagaimana dikemukakan W.F. Willoughby dalam

menolak asumsi tentang dikotomi politik – administrasi

Principles of Public Administration tentang adanya

publik, terdorong oleh kesadaran bahwa administrasi

fungsi-fungsi administrasi atau fungsi-fungsi manajemen

bukanlah sesuatu yang hampa nilai (value-free) atau

dalam setiap organisasi. Sebagai fokus, fungsi-fungsi

bersifat imparsial atau apolitis, melainkan sesuatu yang

tersebut bersifat ubikatos (ada di mana-mana), karena

sarat dengan nilai (value-laden). Secara tegas John

menurut paradigma ini sekali fungsi akan menjadi fungsi,

Gaus (1950) menyatakan bahwa “A theory of public

sekali administrasi tetap administrasi. Fungsi-fungsi

administration means in our time a theory of politics also”

administrasi

pada

(Teori administrasi publik adalah juga teori tentang

kenyataannya terdapat baik pada organisasi industri,

politik). Dalam periode ini banyak pihak yang juga

swasta maupun organisasi pemerintahan atau organisasi

menyerang fungsi-funsi administrasi, terutama dalam hal

apapun, dengan tanpa memandang aspek budaya,

nilai-nilai dan metodologi yang melandasi atau dipakai

sosial, lingkungan, tujuan ataupun jenis organisasi dan

dalam membahas fungsi-fungsi administrasi tersebut.

atau

fungsi-fungsi

manajemen

oleh karenanya dapat diterapkan prinsip-prinsipnya
secara berhasil di mana-mana.
Fungsi-fungsi

administrasi

Sebagai buah reaksi terhadap tantangan tersebut,
Herbert A. Simon menawarkan suatu alternatif lain

atau

fungsi-fungsi

terhadap paradigma 1, dimana menurut Simon kualifikasi

manajemen yang populer antara lain dikemukakan

Sarjana Administrasi Publik harus didukung secara

Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick dengan akronim

harmonis oleh dua kapasitas yakni kapasitas sarjana

POSDCORB (Planning, Organising, Staffing, Directing,

yang mengembangkan ilmu administrasi publik murni

Coordinating, Reporting dan Budgeting).

yang berlandaskan pada ilmu sosial dan sarjana yang

Sebagai akibat dari perkembangan lanjut dari

berhubungan dengan pengembangan kebijakan publik

paradigma 1 dan 2 muncul periode tantangan antara

yang berlandas-kan pada ilmu politik, ekonomi dan

1938 – 1947, ditandai oleh banyaknya pihak-pihak yang

sosiologi. Menurut Simon, proses perumusan kebijakan

publik merupakan hubungan konsepsional yang logis

bidang

antara administrasi publik dan ilmu politik. Dalam proses

mengalami periode yang lama dan berliku-liku.

tersebut

administrasi

mempertimbangkan

publik

bertugas

langkah-langkah

untuk

“internal”

yaitu

studi

tersendiri

administrasi

publik

telah

Antara 1962–1967 administrasi publik dirasakan
mulai kehilangan keter-kaitannya dengan ilmu politik, dan

proses perumusan dan implementasi kebijakan publik;

para

sedangkan

bertugas

administrasi publik. Para sarjana administrasi publik

mempertimbangkan langkah-langkah “eksternal” yaitu

merasa teralinasikan dari bagian ilmu politik dan mereka

ilmu

tekanan-tekanan

politik

pada

terutama

masyarakat

yang

dapat

ahli

politik

kurang

tertarik

minatnya

pada

menjadi sebagai “warganegara kelas dua”

membangkitkan perubahan politik dan sosial.
Paradigma 4 : Administrasi Publik sebagai Ilmu
Paradigma 3 : Administrasi Publik sebagai llmu

Administrasi

Politik
Merasa ditempatkan sebagai nomor dua setelah
Pada

periode

terdapat

ilmu politik, para sarjana administrasi publik mulai

kecenderungan administrasi publik kembali kepada induk

mencari alternatif yang lain, yaitu ilmu administrasi. Pada

disiplinnya yaitu ilmu politik, dan locusnya adalah pada

paradigma ini, baik ilmu politik maupun ilmu administrasi

birokrasi

publik, telah kehilangan identitas dan spesifikasinya.

pemerintahan,

1950s–1970s

tetapi

fokusnya

semakin

berkurang. Berbagai upaya dilakukan untuk membangun
kembali hubungan konsepsional antara administrasi
publik

dan

ilmu

politik.

Sayangnya,

pengertian

administrasi publik telah kehilangan karakteristiknya yang
utama; dimana wilayah, tekanan dan pengertiannya
sinonim dengan ilmu politik. Padahal sebagai suatu

Ilmu administrasi merupakan studi gabungan teori
organisasi dan ilmu manajemen. Teori organisasi,
dengan menggunakan bantuan dari ilmu jiwa sosial,
administrasi niaga, administrasi publik dan sosiologi`
mempelajari

dan

berusaha

memahami

tingkahlaku

organisasi, sedangkan ilmu manajemen mempercayakan

Paradigma 5 : Administrasi Publik sebagai

bantuan

Administrasi Publik

pada

statistik,

komputer,

analisa

sistem,

ekonomi dan sebagainya.
Sebagaimana

Sejak 1970s sampai sekarang terasa pengaruh

pada

paradigma

2,

ilmu

dari aplikasi paradigma administrasi publik sebagai

administrasi lebih banyak mengedepankan focusnya

administrasi publik. Usulan Herbert A. Simon tahun 1947

daripada locusnya, dan administrasi tetap administrasi

tentang dua jenis kualifikasi kesarjanaan administrasi

dimanapun ia berada, begitu pula fungsi-fungsi tersebut.

publik ternyata telah memperoleh validitas baru. Fokus

Pada tahun 1960s munculah teori “pengembangan

administrasi publik dalam bentuk “ilmu administrasi publik

organisasi” (organisation development) sebagai bagian

yang murni” memang belum diketemukan, tetapi setidak-

dari ilmu administrasi. Dengan cepat sekali spesialisasi

tidaknya pengembangan teori organisasi sudah mantap,

baru ini menarik perhatian para sarjana ilmu administrasi

ditambah lagi adanya perkembangan baru dalam teknik-

publik. Tetapi kemudian muncul masalah baru yaitu

teknik terapan dalam ilmu manajemen.

tentang garis yang memisahkan antara “public” administration dan “private” administration, maupun pengertian
dari

“publik”

dalam

administrasi

publik

yang

diperdebatkan dengan ramai.
Ternyata

nampak dengan indikasi locus dan focusnya mulai agak
stabil di negara-negara yang sudah maju. Nicholas Henry
dalam

paradigma

and

Public

Affairs”

berbagai permasalahannya, belum dapat menjawab

mengembangkan paradigma 5 ini dengan menyatakan

persoalan yang dihadapi, terutama mengenai locus

bahwa

administrasi publik. Oleh karena itu administrasi publik

organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan locusnya

perlu

adalah kepentingan publik (public interest) dan

baru,

mencakup focus maupun locusnya.

baik

ini,

Administration

mengenai hal ini memberikan panduan bagaimana

paradigma

4

“Public

dengan

mencari

dengan

Kemandirian administrasi publik sudah mulai

yang

dapat

focus

administrasi

publik

adalah

teori

urusan publik (public affairs). Kalau ada pihak yang

dengan

akan semakin banyak terlibat pada bidang-bidang ilmu

baru

kebijakan, ekonomi politik, proses perumusan kebijakan

“Comparative Public Administration”, pada dasarnya hal

publik, analisis kebijakan publik, pengukuran output

tersebut merupakan cerminan masih beraneka ragamnya

kebijakan publik dan sebagainya.

administrasi

sedang

dan focus administrasi publik pada gilirannya akan lebih

berkembang yang masih mencari model administrasi

memantapkan kerja para penyelenggara pemerintahan

publik yang pas. Sebagimana diketahui yang memasok

dan kenegaraan.

menilai

paradigma

menunjukkan

bidang

fakta

ini

munculnya

publik

studi

masih

di

“Comparative

“goyah”
spesialisasi

negara-negara

Public

Kemantapan locus

Administration”

bermula dari para pakar dari negara maju juga.



Administrasi Publik sebagai Proses Politik
Bertolak dari pandangan bahwa pada saat ini

PEMANTAPAN FOKUS DAN LOKUS AMINISTRASI

secara meluas sudah dianut pandangan bahwa dikotomi

PUBLIK

politik – administrasi publik sudah tidak relevan lagi,

Dari sisi proses perkembangan ilmu administrasi

maka merupakan sesuatu yang take for granted untuk

publik sebenarnya hal tersebut dapat dipahami dan

membahas hubungan yang erat antara politik dengan

bahkan

adminiastrasi publik.

bernilai

positif

apabila

dengan

tema-tema

tersebut dapat semakin meningkatkan dialog secara

John Rehfuus (1973, hal.Vii) menyatakan tentang

intensif hubungan administratif antara organisasi publik

politik :“Politics – the struggle over the allocation of social

dan privat, antara teknologi dan sosial – ekonomsi –

values and resources - is intimately intertwined with

budaya dan sebagainya, sehingga mampu mendorong

aministration”, artinya, Politik - yang dimaknai sebagai

para sarjana administrasi publik untuk memperkuat

perjuangan untuk mengalokasikan nilai-nilai dan sumber

perkembangan locus maupun focus dari administrasi

daya (dalam kebijakan publik, sic.) – mempunyai

publik. Dengan demikian para sarjana administrasi publik

keterkaitan sangat erat dengan kegiatan administrasi.

Dengan mengikuti pemikiran tersebut menjadi sangat

dapat dilakukan pula oleh phak eksekutif. Masa sekarang

jelas bahwa peranan lembaga-lembaga pemerintahan

praktis konsep “separation of power” tidak sepenuhnya

bukan saja hanya melaksanakan kebijakan publik tetapi

dapat berjalan; dan terdapat kecenderungan untuk lebih

juga berperan serta langsung atau tidak langsung dalam

mengedepankan konsep “checks and balances”. Proses

kegiatan perumusan kebijakan publik. Peranan ganda

perumusan kebijakan berupa pemilihan tujuan dan nilai-

dari

nilai serta pengalokasian nilai-nilai serta resources bagi

lembaga

gambaran

pemerintahan

betapa

tersebut

pentingnya

fungsi

memberikan
dan

peranan

administrai publik dalam proses politik.
Pada

kadar

tertentu,

meningkatnya

intensitas

dan

pemerintahan

di

pihak,

satu

cenderung semakin banyak dilakukan oleh badan-badan

dengan

semakin

kompleksitas

tugas

eksekutif/pemerintahan, sedangkan tugas badan legislatif
tinggal menguji dan mengesahkannya.

keterbatasan

Kecenderungan semakin besarnya kepemilikan

kemampuan lembaga legislatif di lain pihak, sebagian

kekuasaan dan tugas lembaga eksekutif tersebut dapat

tugas dan tanggung jawabnya beralih ke lembaga

dipahami

eksekutif. Di Indonesia misalnya, dari sudut jenis

pemerintahan memiliki infrastruktur maupun sumber

peraturan perundang-undangan, sebagai wadah formil

daya manusia yang lebih memadai daripada badan

kebijakan publik, pihak eksekutif sepenuhnya menangani

legislatif. Dinamika administrasi publik telah mampu

kebijakan mulai dari Peraturan Pemerintah/Perppu,

menjadikan dirinya mandiri dalam hal menampung

Keputusan

Presiden,

aspirasi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat,

Peraturan/Keputusan Menteri sampai dengan Keputusan

sehingga peranan administrasi publik dalam proses

Kepala Desa/Lurah; sedangkan dari segi kegiatan

politik menjadi menonjol bahkan dominan.

formulasinya untuk tingkat Undang-undang atau Undang-

tingkat keterlibatan semakin nyata dari administrasi

Undang Dasar inisiatif dan kegiatan penyusunan draftnya

publik baik dalam perumusan kebijakan publik maupun

Presiden,

dan

kepentingan seluruh anggota masyarakat suatu negara

Instruksi

karena

pada

umumnya

badan-badan

Dengan

pelaksanaan kebijakan publik tersebut, administrator

sebagai fokus atau muara kegiatan administrasi, tidak

publik tidak hanya memainkan peran instrumental

lagi digunakan pemahaman yang bias dari pengertian

(instrumental role) saja melainkan juga aktif dalam peran

tradisionil

politik (political role)-nya.

berkonotasi

Yang menarik untuk dibahas berikutnya adalah

mengenai

publik

kelembagaan

yakni

(negara),

semata-mata
tetapi

dalam

hubungannya dengan seberapa besar lembaga tersebut

publik

(negara) dalam melayani kepentingan publik. Berdasar

mampu memperjuangkan kepentingan publik. Dalam

alasan ini pulalah berbagai pakar atau perguruan tinggi di

pertanyaan

mengenai

bagaimana

kebijakan

konsep manajemen modern, kebijakan publik bukanlah
hanya memuat gagasan atau buah pikiran semata-mata
dari pejabat politik yang mewakili rakyat berdasar hasil

Indonesia

cenderung

menterjemahkan

administration” menjadi

“public

administrasi publik bukan

administrasi negara.

pemilihan umum, tetapi juga harus memperhatikan opini

Penyebutan

administrator

publik

(bukan

publik yang tidak terwakili dalam lembaga perwakilan

administrator negara) karena peranan dan kewajibannya

rakyat dengan porsi yang berimbang untuk diwadahi

yang yang khusus yakni peran dan kewajiban publik (a

dalam kebijakan publik, utamanya opini publik yang non-

public

partisan, obyektif dan universal. Kebijakan publik yang

penyebutan pegawai negera atau aparatur pemerintah

ideal, adalah kebi-jakan publik yang berorientasi kepada

perlu direnungkan ulang. Konsepsi universal menyebut

kepentingan publik.

administrator

Dalam kondisi percaturan politik yang sarat
dengan perbenturan kepentingan (conflict of interests),
para

administrator

publik

semakin

dituntut

role

and

public

publik,

obligation).

pegawai

Di

negara,

Indonesia

aparatur

pemerintah atau istilah apapun sebagai “public servant”
(abdi masyarakat atau pelayan publik). Pemahaman
mengenai fitrah atau hakekat pegawai negara sebagai

pemahamannya tentang arti publik dalam administrasi

pelayan publik atau pelayan masyarakat di Indonesia

publik. Pengertian publik dalam administrasi publik,

merupakan pertanyaan

menarik untuk diteliti dan

dibahas. Tetapi paling tidak berdasarkan indikator tingkat

(administrative responsibility) belaka. Ia hanya sebagai

kualitas kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia

pelaksana kepentingan publik dan bukan berperanan

yang dicapai saat ini, dilihat dari sudut potensi sumber

dalam menterjemahkan atau merumuskan kepentingan

daya

publik tersebut. Sebagai aktor politik, administrator publik

yang

dimiliki

relatif

belum

menggembirakan

dibandingkan berbagai negara yang miskin sumber daya

mempunyai

(Jepang, Korea, Malaysia dan sebagainya). Penilaian

kepentingan publik atas dasar nilai-nilai kemanusiaan

tentang

para

dan selalu mempertahankan kepentingan pihak yang

administrator publik agar mereka menjadi “public-spirited

lemah posisinya (miskin materiil atau power). Dalam

citizen”

posisi ini menunjuk pada keperanannya dalam proses

perlunya

pendidikan

sebagaimana

Tahunan

politik

direkomendasikan

Perkumpulan

Sarjana

bagi

Konferensi

Administrasi

peranan

untuk

berusaha

memuaskan

Publik

perumusan kebijakan publik, artinya dalam menjalankan

Amerika (ASPA) di San Fransisco bulan April 1980 patut

peran politiknya administrator publik selalu disemangati

diamini.

dengan kepentingan publik (public-spirited-administrator).

Dalam hubungan persoalan tersebut relevan

Sedangkan sebagai professional, administrator publik

untuk membahas pendapat Goerl (1980, hal.9) yang

dipesyaratkan

mengemukakan adanya tiga macam peranan adminis-

fungsional untuk menjalankan tugasnya dan selalu

trator publik yakni (1) sebagai birokrat, (2) sebagai aktor

berorientasi pada pemberian pelayanan yang prima

politik, dan (3) sebagai profesional. Sebagai birokrat

kepada

administrator

profesionalnya. Secara singkat dapat dika-takan, bahwa

publik

ditengarai

sebagai

pelaksana

untuk

masyarakat

dengan

memiliki

kemampuan

berdasarkan

profesionalisme

pada

yang

teknis

etika

kebijakan yang telah dirumuskan oleh superior politiknya

sesuai

dimiliki,

(pembuat kebijakan), sehingga dalam peran ini tidak

administrator publik berfungsi dan mempunyai posisi

memiliki peran politik, tetapi semata-mata sebagai

sebagai perumus kebijakan publik yang berorientasi

instrumen yang mempunyai tanggung jawab administratif

kepada kepentingan publik. Dengan peranan gandanya

organisasi

publik

dan

administrator

publik,

baik

memenuhi kebutuhan hak-hak dasar warganegara dan

bertanggungjawab di bidang administrative dan politis,

kelangsungan

dituntut kompetensi untuk menghubungkan kepentingan

menunjang

publik dengan perumusan kebijakan.

negara.

hidupnya

yang

kelangsungan

dan

sekaligus

mampu

pertumbuhan

hidup

Hal ini sesuai dengan konsep pembentukan negara
yang pada dasarnya merupakan kontrak sosial. Sejarah


Administrasi Publik sebagai Proses Pelayanan

pembentukan

Publik

persoalan

Unsur

„kerjasama

beberapa

orang‟

dalam

negara

pengelolaan

kelangsungan

hidup

tidak
dan

dapat

dilepaskan

atau

manusia

dari

pengorganisasian
pada

kelompok

pengertian administrasi publik direpresentasikan dalam

masyarakat dan wilayah tertentu yang tersebar di dunia

tiga (tiga) aspek utama administrasi publik, yakni aspek

ini. Pada hakekatnya manusia hidup untuk memenuhi

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian,

kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan untuk bertahan

dan beroperasi dengan pengendalian manajemen yang

hidup dalam suatu komunitas tertentu. Kebutuhanhidup

menjalankan fungsi-fungsi mulai dari perencanaan,

manusia atau masyarakat yang semakin berkembang

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan,

dan kompleks, sebagai hasil budi dan daya manusia

serta

manajemen

sendiri melalui olah ilmu dan teknologi yang secara

mencakup man, money, material, method, machine,

kodrati dimiliki manusia sebagai makhluk utama ciptaan

and market. Keseluruhan aspek administrasi, fungsi dan

Tuhan. Perkembangan dan kompleksitas kebutuhan

unsur manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan

manusia

dan pembangunan negara, sebagai lokus administrasi

penguasaan ilmu dan teknologi di satu pihak, di pihak

publik tersebut, diarahkan untuk fokus administrasi publik

lain ternyata menimbulkan peningkatan tingkat kesulitan

yakni

bagi manusia untuk mencapainya sehubungan dengan

dengan

dukungan

penyelenggaraan

unsur-unsur

pelayanan

publik

guna

yang

diciptakan

manusia

sendiri

berkat

daya coverage sumber daya alam (resources) terhadap

yakni pemerintah yang berkuasa dan berdaulat –

jumlah dan kualitas kebutuhan manusia. Semakin

rakyat tertentu – serta wilayah tertentu (sebagai

ketatnya persaingan antar individu manusia dalam

kekayaan wilayah teritori dan kandungan sumber daya

memenuhi kebutuhan dan tujuan hidupnya mendorong

alam

adanya konsensus untuk menjaga secara bersama

perkembangannya

dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing

penguasa bergeser pada konsepsi pemerintah sebagai

dan

kebutuhan orang lain. Kumulasi kepentingan bersama

sebagai

sumber

kehidupan).

Dalam

konsepsi

pemerintah

sebagai

public servant atau pelayan publik.

secara kuantitatif dan kualitatif melahirkan konsensus
yang pada umumnya faktor-faktor pendorongnya adalah

Sejalan dengan perkembangan konsep pelayanan

adanya kesamaan tujuan, kesamaan ikatan primordial,

dalam dunia usaha swasta, konsep pelayanan publik

kesamaan kekeluargaan atau suku, kesamaan agama,

juga telah ditempatkan pada posisi service is a matter of

kesamaan daerah atau wilayah, berkembanglah konsep

survival

bernegara. Negara diharapkan dapat menjadi penjamin

Pelayanan publik, Sugiyanto, 2004) sebagaimana dapat

terpenuhinya kebutuhan hidup dan hak-hak dasar

dilihat pada gambar 1. berikut. Gambar tersebut

manusia atau masyarakat. Dengan bernegara maka

sekaligus menunjukkan fokus dan lokus dari administrasi

masyarakat yang sebelumnya hidup di alam tanpa

publik

adanya ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama

governance saat ini, yakni pelayanan publik yang

untuk

dilakukan

mengatur

hubungan

antar

manusia,

maka

(terurai secara lengkap dalam Manajemen

pada

era

oleh

masyarakat

pemerintah

modern

guna

dan

good

memberdayakan

kemudian diatur dengan hokum tentang siapa yang diberi

masyarakat sehingga tercipta atau terbangun kegiatan

kuasa untuk memerintah dan siapa yang diperintah.

ekonomi nilai tambah yang produktif yang tidak saja

Konsesnsus

tidak

mampu memenuhi kebutuhan profit bagi pengusaha,

menyangkut pada tiga unsur utama dari suatu negara,

income bagi publik tetapi juga revenue bagi negara

pengaturan

tersebut

paling

secara sehat. Dengan semakin terbatasnya resources
bagi pemenuhan kebutuhan manusia maka diperlukan
kerjasama yang sinerjik dan kooperatif antar 3(tiga)
stakeholders dari good governance : pemerintah,
pengusaha swasta dan rakyat atau masyarakat.

Disinilah administrasi publik sekarang ditempatkan
:

mengelola

perumusan

kebijakaan

sampai

pelaksanaannya yang mampu menciptakan pelayanan
prima

yang

memberdayakan

masyarakat

sehingga

kegiatan produksi ekonomi nilai tambah dari masyarakat
pada umumnya dan dunia usaha khususnya dapat
menopang
mereka

kelangsungan
sendiri

dan

sekaligus

pertumbuhan dari negara.

pertumbuhan

hidup

kelangsungan

dan

Gambar 1 : Stakeholders dari Good Governance dan Posisi Interdependensinya
(Pelayanan telah menjadi Persoalan Hidup dan Mati)
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Pelayanan :
 memproduksi kebutuhan kehidupan manusia
 Memberi lapangan kerja
 Membeli kebutuhan hidup

Perlu Profit

RAKYAT

Perlu Income

Pelayanan Publik; Paradigma : “Pelayanan adalah awal keberdayaan publik”
Pelayanan Privat/bisnis; Paradigma : “Pelayanan adalah awal pembelian”
Garis ketergantungan kelangsungan hidup
Pertimbangan : Daya Coverage Resource terhadap jumlah penduduk

Sumber : Sugiyanto (Manajemen Pelayanan Publik,
2004, persiapan untuk diterbitkan)

RANGKUMAN

PERKEMBANGAN

administrasi

publik

sekarang

ditempatkan pada posisi untuk mengelola berbagai
urusan publik atau mengelola perumusan kebijakaan
sampai

pelaksanaannya

sehingga

masyarakat sehingga kegiatan produksi ekonomi
nilai tambah dari masyarakat dapat menopang
dan

pertumbuhan

hidup

mereka

sendiri sekaligus kelangsungan dan pertumbuhan
dari negara. Secara sederhana administrasi publik
dapat didefinisikan

political, legal, managerial, dan occupational. Kuartet
definisi ini esensinya dikembangkan dari trio definisi yang
dikemukakan

Davis

H.Rosenbloom

:

managerial,

political, dan legal.

mampu

menciptakan pelayanan prima yang memberdayakan

kelangsungan

definisi administrasi

publik dapat dikluster dalam 4(empat) kategori definisi:

Dari penelusuran di atas maka diperoleh satu
bahwa

tunggal.
Dari berbagai referensi,

ADMINISTRASI PUBLIK
pengertian,

administrasi publik sehingga sulit mendapatkan definisi

sebagai : it is government in

1. Political Definition of Public Administration
Administrasi publik tidak mungkin eksis di luar
konteks politiknya. Konteks politiklah yang memberi
perbedaan makna antara administrasi publik dengan
administrasi privat atau administrasi bisnis. Dengan
demikian, definisi administrasi publik dari perpektif politis
harus dikembangkan berdasarkan sifat natural politiknya

action – manajemen mengenai berbagai urusan
publik atau implementasi dari berbagai

kebijakan

publik. Namun harus diakui bahwa pengertian yang
sederhana tersebut, bahkan seakurat apapun, kurang
memadai

untuk

merepresentasikan

suatu

tugas

sebenarnya yang demikian penting dari admiistrasi
publik. Di sisi lain karena sedemikian luasnya cakupan

1.a.

Public

Administration

Is

What

Government Does (Administrasi Publik adalah Apa
Saja yang Dilakukan oleh Peme-rintah). Secara politis,
administrasi publik pada dasarnya merupakan segala
suatu apa yang dilakukan pemerintah suatu negara. Bisa

disebut misalnya, berbagai kegiatan yang dilakukan

karakteristik dari kegiatan-kegiatan tersebut terbentang

mulai dari Kepala Protokoler Istana Negara yang

mulai dari hal-hal yang bersifat heroik sampai yang

mempersiapkan jamuan kepresidenan dalam rangka

bersifat mundane (keduniawian). Semestinya semua

menyambut seorang Kepala Negara Asing sebagai tamu

kegiatan tersebut bermuara pada kemanfaatan, tetapi

negara,

berusaha

dalam kenyataannya dapat juga justru sebaliknya.

menetapkan target produksi pangan dalam rangka

Hampir seluruh waktu dari berbagai administrastor publik

menentukan perlu tidaknya mengimpor beras pada tahun

dari berbagai negara cenderung untuk melakukan

berikutnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan

kegiatan-kegiatan

(BPOM) yang melakukan penelitian pasar mengenai

jembatan, jalan tol, mengumpulkan dan membuang

kemungkinan dijualnya berbagai produksi pangan yang

sampah, memadamkan kebakaran, menyemprot nyamuk

mengandung campuran bahan kimia yang berbahaya.

pembawa penyakit malaria atau demam berdarah, atau

Demikian juga, seorang anggota Pasukan Pemadam

memberikan

Kebakaran yang berusaha menyelamatkan seorang bayi

mengalami nasib yang kurang beruntung. Di negara

yang terkurung dalam suatu rumah yang sedang

lainnya, mungkin perhatian ditujukan pada pencegahan

terbakar, kemudian seorang pilot Angkatan Uara yang

dan perlindungan atas pembunuhan atau kekerasan

sedang berpatroli sepanjang perbatasan dengan negara

terhadap anak-anak yang tak berdosa. Ketika Komisi

lain. Demikian banyak terinventarisasi berbagai kegiatan

Amnesty Inernasional mengumumkan laporan tentang

kegiatan yang dapat atau perlu dilakukan pemerintah

kondisi berbagai negara yang melakukan kejahatan atau

dalam rangka mengemban tugas pemerintahannya.

kebrutalan terhadap hak azasi manusia dari penduduk

Departemen

Pertanian

yang

Di seluruh dunia, berbagai pemerintah melakukan
berbagai kegiatan yang akan mempengaruhi kualitas
hidup dari warganegara

atau penduduk. Sifat atau

publiknya

pelayanan

seperti

umum

bagi

membangun

mereka

yang

apakah anda juga sedang berpikir mengenai berbagai
kegiatan

pemerintah

dalam

menjalanan

tugasnya?

Kesemuanya

itu

mengilustrasikan

betapa

luasnya

wilayah atau ruang gerak dari administrasi publik.
Administrasi

publik

sama untuk mengedepankan kejujuran pada suatu

mengembangkan berbagai standar etika dan nilai. Tetapi

negara (didorong oleh suatu budaya yang menjunjung

sebagai suatu aktivitas atau kegiatan, tidak mempunyai

tinggi kejujuran) mungkin berbarengan dengan kondisi

nilai. Ia semata-mata hanya merefleksikan norma-norma

yang korup pada suatu negara (di mana budaya

kultural, kepecayaan, dan kenyataan kekuasaan dari

setempat mungkin justru mendukung perbuatan korup

masyarakatnya.

dari para pejabatnya).

semata-mata

suatu

korupsi atau penyuapan pada sisi lain. Tindakan yang
profesi,

Ia

sebagai

dapat secara paralel sejalan dengan pemberantasan

mengambarkan

mengenai segala sesuatu apa yang pemerintah kerjakan

Administrasi publik merupakan keseluruhan secara

– dalam kondisi atau konteks politis dan kultural apapun

total dari kegiatan-kegiatan sehari-hari di tempat kerja

di mana administrasi eksis. Pada tahun 1955 Dwight

dunia birokrat – tanpa mempedulikan apakah kegiatan

Waldo yang pertama-tama menegaskan analisis tersebut

tersebut legal atau ilegal, kompeten atau tidak kompeten,

melihat “administration in terms of its environment”

patut atau tidak patut. Seorang ilmiahwan Inggris J.B.S.

because “it enables us to understand differences in

Haldane menulis bahwa “the universe is not only queerer

administration between different societies which would be

than we suppose, but queerer than we can suppose”. Hal

in inexplicable if we were limited to viewing administration

yang sama terjadi pada administrasi publik. Aministrasi

analytically in terms of the universal of administration

publik tidak hanya semakin lebih meluas cakupannya

itself”.

tindakan-tindakan

dari yang dipikirkan manusia, tetapi administrasi publik

administratif serupa dapat dilakukan secara berbeda

juga sedemikian ekstensif dan menembus (pervasive)

dalam berbagai budaya atau kultur yang berbeda. Oleh

dalam masyarakat modern yang bahkan paling imajinatif

sebab itu, suatu pengawasan yang dilakukan rutin

dibanding dengan kemampuan kita berimajinasi.

Dengan

demikian,

esensi

terhadap kegiatan instansi bea-cukai pada suatu negara

1.b. Public Adsministration Is Both Direct and

keamanan Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah

Indirect (Administrasi Publik bersifat Langsung dan

fakta tersebut menunjukkan bahwa tenaga keamanan

Tidak Langsung). Administrasi publik secara politis juga

yang dipekerjakan oleh perusahaan swasta tersebut

menggambarkan bahwa pemerintah dalam melakukan

memposisikan mereka di luar realita administrasi publik.

tindakannya bisa bersifat langsung, seperti menyediakan

Jawabannya, sama sekali tidak. Perlu diingat bahwa

pelayanan publik berbagai macam asuransi dibidang

suatu agensi pemerintah perlu disewa, dievaluasi, serta

pegadaian atau hipotik (mortgage), pelayanan pos,

menempatkan seluruh pekerja dan kontraktor sebagai

pelayanan listrik. Sedangkan tindakan

atau perbuatan

subyek akuntabilitas atas kualitas kinerja mereka –

pemerintah

adalah

apapun pekerjaannya, baik bidang pembangunan roket

yang

tidak

langsung

ketika

pemerintah memberikan pekerjaan melalui kontrak kerja

dan peluncuran satelit atau menjaga oil rigs.

kepada perusahaan swasta untuk menyediakan atau

Berbagai

memasok berbagai barang kebutuhan atau pelayanan

mempekerjakan

kepada

jaman

penduduk.

Antariksa

Nasional

Sebagai
suatu

contoh,
negara

ketika

Badan

mengoperasikan

dulu.

pemerintah

di

dunia

kontraktor-kontraktor
Misalnya,

memelihara peralatan

yang

ini

telah

swasta

sejak

menjalankan

dan

guillotine untuk mengesekusi

sebuah satelit di angkasa luar untuk keperluan industri

hukuman mati di Perancis adalah sebuah kontraktor

telekomunikasi,

independen yang memperoleh upah per kepala yang

di

mana

satelit

itu

dibuat

atau

dikontrakkan pada sebuah perusahaan swasta. Hal

dipenggal.

semacam,

pekerja

meluasnya privatisasi dari fungsi-fungsi pemerintah di

kontraktor Amerika Serikat di ladang-ladang minyak di

berbagai belahan dunia, yang dimulai secara menonjol

Irak bukan merupakan bagian dari tugas tentara Amerika

pada dekade 1980-an pada masa pemerintahan Reagan

Serikat tetapi mempekerjakan tenaga dari perusahaan

di Amerika Serikat dan masa pemerintahan Thatcher di

swasta yang dikontrak oleh departemen pertahanan dan

Inggeris. Kecenderungan ini mendorong tumbuhnya apa

petugas

security

melindungi

Kecenderungan

akhir-akhir

ini

semakin

yang disebut dengan sektor nonprofit, yang menerima

1.c. Public Administration Is a Phase in the

dukungan dana berdasarkan kontrak dengan pemerintah,

Public Policy Making (Administrasi Publik Merupakan

khususnya di bidang pelayanan dan penelitian khusus.

Suatu Tahapan Dalam Pembuatan Kebijakan Publik).

Pada tahun 1995, menurut Jay M.Shafritz (2007: 9), 40%

Perumusan kebijakan merupakan kegiatan yang tidak

budget dari berbagai organisasi swasta nonprofit di

pernah berhenti. Pemerintah boleh dikata selalu menjadi

Amerika

pelayanan

korban atau aktor utama untuk menghadapi berbagai

kemanusiaan diperoleh dari pemerintah. Dengan banyak

masalah, sebagaimana dikemukakan dalam “Hamlet”-

contoh yang diberikan, Shafritz menyimpulkan bahwa

nya Shakespeare, sang Pangeran yang peragu dari

kecenderungan

berarti

Denmark, yang berjuang untuk “to be or not tobe”.

mengurangi jumlah total biaya bagi adminstrasi publik di

Pemerintak secara terus menerus atau berkelanjutan

dunia ini; hal tersebut semata hanya persoalan forced it

dihadapkan pada kekaburan untuk “whether to do or not

to take different forms (ditekan untuk mengambil bentuk

todo”. Dan, pada saat pemerintah menentukan untuk

lain).

melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada bidang

Serikat

yang

pada

menyediakan

privatisasi

bukan

Sifat ekpansif dari administrasi publik yang

tertentu, maka hal itu mengikat karena telah menjadi

semakin meningkat, sedemikan rupa merambah pada

kebijakan publik. Semua keputusan yang demikian

sektor privat dan nonprofit, telah memberi makna pada

(termasuk keputusan untuk tidak membuat keputusan)

pemerintahan dunia. Hal tersebut menunjuk pada suatu

dilakukan oleh mereka yang mengendalikan kekuasaan

sinonim

politik serta diterapkan oleh pejabat administratif dari

dari

menunjukkan

evolusi
bebagai

masalah-masalah

proses

pemerintahan

upayanya

lintas-batas

untuk

dalam

yang

mengatasi

birokrasi.

Dengan

demikian,

kebijakan

publik

dan

memanfaatkan

adminstrasi publik merupakan dua sisi dari suatu mata

jejaring kerja antara manusia dan berbagai organisasi

uang. Yang satu membuat dan menetapkan, yang lain

yang ada.

melaksanakan atau menerapkannya. Mereka tidak dapat

dipisahkan, sebab yang satu tak dapat eksis tanpa

seorang

kehadiran

eksekutif diajukan suatu proposal yang tidak sesuai

yang

keputusan

lain.

Tetapi,

merupakan

suatu

karena

pembuatan

proses

manajer

publik,

legislator,

atau

pimpinan

yang

dengan kepentingan publik? Jawabannya, hampir tidak

berkesinambungan, ia tidak dapat berakhir pada tataran

mungkin terjadi. Mustahil! Sebab, biasanya kepentingan

implementasi. Kapanpun pemerintah melakukan sesuatu,

publik muncul “is generally taken to mean a commonly

berbagai kritik akan bermunculan guna memberi saran

accepted good, the phrase is used both to further policies

bagaimana melakukannya secara lebih baik. Umpan

that are indeed for the common good and to obscure

balik dapat dilakukan secara informal – mulai dari tataran

policies that may not be so commonly accepted so good”.

keluhan penduduk sampai dengan investigasi jurnalistik

Suatu

– atau bisa mengambil bentuk formal suatu organisasi

dibangun untuk mendukung jalan pemikiran tersebut,

atau evaluasi program legislatif. Dalam beberapa hal,

karena

keputusan-keputusan baru harus dibuat bahkan apabila

penting, yang menyatakan „bahwa apabila dirumuskan

keputusan yang diambil adalah untuk menghindari

dengan baik, akan mampu memberikan panduan bagi

membuat suatu keputusan.

para politisi dan atau administrator publik‟. Walter

formula

mampu

kesusasteraan

yang

mereperesentasikan

terkenal

suatu

telah

filsafat

Lippman menulis bahwa “the public interest may be
1.d. Public Adminstration Is Implementing the

presumed to be what men would choose if they saw

Adalah

clearly, thought rationally, acted disinterestedly and

Penerapan Kepentingan Publik). Kepentingan publik

benevolently”. Jelas, mata dan pikiran yang rational

merupakan label universal, biasanya dikemas para

cukup dapat diterima umum. Penemuan para pemimpin

politisi dan diformulasikan dalam bentuk kebijakan atau

yang disinterested dan benevolent merupakan yang

program-program

mustahil.

Public

Interest

(Administrasi

yang

mereka

Publik

advokasi.

Apakah

mungkinkah dalam suatu loby, yang dilakukan oleh

Pada awal abad ke-20, E. Pendleton Herring

kritis yang masih bermunculan dalam ranah disiplin

menguji beberapa permasalahan yang muncul akibat

kebijakan publik dan adminstrasi publik saat ini. Herring

perkembangan yang dramatis dari cakupan diskresi

merupakan salah satu pelopor pendapat yang signifikan

administratif pemerintah. Herring menerima pendapat

dalam ilmu politik yang disebut dengan group theory

bahwa berbagai produk hukum yang dikeluarkan para

(teori kelompok), suatu aliran teori yang percaya pada

legislator merupakan produk-produk kompromi legislatif;

pandangan

oleh

yang

berbagai variasi kepentingan kelompok dan menjalankan

membutuhkan penjelasan atau pendefinisian lebih lanjut.

peranan negosiasi mengenai outcome yang mereka

Birokrasi, yang karena kelalaiannya, memberikan definisi

kehendaki dari suatu kebijakan. Menurut Herring, tugas

rinci atas prinsip-prinsip umum yang termuat dalam

paling mendasar dari birokrat yang mereka miliki adalah

statuta dengan cara mengeluarkan berbagai aturan dan

untuk menetapkan hubungan kerja dengan berbagai

peraturan suplemen. “Upon the shoulders of the

variasi

bureaucrats has been placed in large part the burden of

konsern mereka secara lebik efektif dapat diarahkan.

sebab

itu

seringkali

hasilnya

kabur

bahwa

pemerintah

kepentingan-kepentingan

merepresentasikan

khusus

sehingga

reconciling group differences and making effektive and

Peran para administrator publik sebagaimana

workable the economic and social compromises arrived a

dikemukakan Herring tersebut diyakini Emund Burke,

through the legislative process”. Akibatnya, hal-hal

seorang anggota parlemen yang mempunyai kebiasaan

tersebut merupakan beban bagi para administrator untuk

untuk melakukan penilaian pribadi (personal judgment)

menentukan batasan kepentingan publik.

terhadap berbagai kebijakan publik dengan cara tidak

Bahasan Herring mengenai kepentingan publik

sekedar mengikuti bunyi kata-kata sebagaimana termuat

serta peranan kritis yang dijalankan para birokrat serta

dalam peraturan perundang-undangan, atau secara

kelompok kepentingan secara benar dalam formulasi

seksama mempertimbangkan opini dari konstituennya.

kebijakan publik merupakan antisipasi banyaknya isu-isu

Dalam karya klasiknya “Speech to the Electors of Bristol”

tahun 1774, Burke mengemu-kakan pandangannya

1.e.

Public

Administration

Is

Doing

“Your

Collectively That Which Cannot Be So Well Done

representative owes you, not his industry only, but his

Individually (Administrasi Publik Adalah Menjalankan

judgment; and he betrays, instead of serving you, if he

Sesuatu Secara Kolektif Sesuatu Pekerjaan yang

sacrifies it to your opinion” (“Wakil Anda berhutang pada

Tidak

Anda, tidak hanya

individu). Merupakan pema-haman Abraham Lincoln,

kepada

para

konstiten

atau

pemilihnya,

kepada dunia industri penyandang

Bisa

Dilaksanakan

Dengan

Baik

Secara

yang

bahwa “legitimate object of government, ... to do for a

dilakukannya; dan dia menghianati Anda, bukannya

community of people, whatever they need to have done,

melayani Anda, ketika dia mengorbankan opini Anda).

but cannot do, at all, or cannot, so well do, for

Sedikit

perlunya

themselves – in their separate, and individual capacites”

justifikasi yang baik dalam rangka menindak-lanjuti atau

(Sasaran yang legitimate dari pemerintah, ... bekerja

memperjuangkan kepentingan publik. Bagaimanapun

untuk sekelompok masyarakat, apapun yang mereka

juga, beberapa orang berpendapat bahwa peranan the

butuhkan yang seharusnya mereka diterima, tetapi tidak

interest-group broker sebagaimana dikemukakan Herring

dapat dipenuhi, tidak sama sekali, atau tidak dapat

yang bergerak di lingkungan administrator publik tingkat

dipenuhi secara baik, sebagaimana kalau dilakukan

atas

untuk dirinya sendiri – dalam kapasitas terpisah atau

dananya,

tetapi

orang

berhutang

yang

merupakan

pada

membantah

sesuatu

yang

penilaian

tentang

tidak

demokratis.

(However, some would argue that the interest-group

individual).

broke role that Herring espouses for high-level public

merupakan

manifestasi

administrators is inherently undemocratic).

masyarakat.

Apa

Dengan

demikian,

yang

administrasi

kedewasaan
pada

awalnya

dari

publik
jiwa

merupakan

pelayanan sukarela (seperti pelayanan perlindungan
bahaya
miskin),

kebakaran
kemudian

atau

pemeliharaan

dilembagakan

orang

fakir

sebagaimana

diindikasikan orang sebagai suatu preferensi (melalui

seringkali mengungkapkan bahwa seorang veteran yang

pemilihan umum) untuk membayar pajak sehingga

kembali dari Korea dan melanjutkan pendidikan lanjut di

terhadap hal-hal yan semula sifatnya adalah kegiatan

berbagai universitas dengan biaya GI Bill, membeli

sukarela

fungsi-fungsi

sebuah rumah dengan pinjaman dari Federal Housing

pemerintah. Hal semacam, kegiatan kolektif merupakan

Administration, memulai kegiatan bisnisnya dengan

penyembuhan terhadap “the tragedy of the commons”, di

bantuan kredit dari suatu Small Business Administration,

mana para individu yang memerankan kepentingannya

dan memperoleh sambungan jalur listrik dari Tennessee

sendiri akan merusak sumberdaya publik seperti tanah

Valley Authority, serta memperoleh pasokan air bersih

dan air. Dalam konteks ini administrasi publik merupakan

dari Environmental Protection Agency. Orang tuanya

sentral dari keseluruhan proses pengaturan perilaku

yang berhenti bekerja dari sebuah perusahaan agro

individual dalam kemasan kepentingan barang umum.

bisnis, menerima Social Security, memperoleh aliran

telah

bergeser

menjadi

Komunikasi abad 20 telah membawa dampak

listrik dari Rural Electrification Administration, dan

pada atau menyebarluasnya a “revolution of rising

memiliki

expectations” (suatu revolusi peningkatan ekspektasi

Pertanian

manusia), di mana masyarakat tradisional negara-negara

diselamatkan oleh bantuan finansial dari Medicare, serta

miskin menghadapi kenyataan bahwa betapa miskin

kehidupan ayahnya terselamatkan pula pembiayaan

mereka dibandingkan dengan masyarakat beberapa

obat-obatan dari National Institute of Health. Anak-

negara industri. Kejadian yang serupa, masyarakat atau

anaknya

warganegara

tersebut

memperdalam bidang physics dari guru-guru lulusan dari

memperoleh kemanfaatan dari berbagai program yang

program suatu National Science Foundation, serta

secara meningkat telah mereka bayar. Seorang Senator

kemudian melanjutkan studinya ke perguruan tinggi

Amerika Serikat, Ernest Holling dari South Carolina

dengan garansi bantuan mahasiswa (student loans). Dia

dari

negara-negara

maju

tanah
USA.

yang

diperoleh

Ketika

mendapat

the

ayahnya

school

dari

Departemen

sakit,

lunch

keluarga

program,

mengendarai sendiri kendaraan menuju empat kerja

menjalankan

dengan jarak lintas provinsi atau lintas negara bagian

mereka

dan menambatkan perahu bootnya di sebuah chanel

kebakaran – dikembangkan, yang dalam kata-kata

yang sedang dikeruk oleh Korps Zeni Angkatan Darat.

Lincoln adalah sesuatu yang bisa dilakukan untuk

Ketika rumahnya tendam banjir, dia pergi ke Washington

kepentingan warganegara “cannot do, at all, or cannot,

DC dengan kereta api AMTRAK untuk mengajukan

so well do, for themselves.”

–

tugas
polisi

tersebut.

negara

atau

Organisasi-organisasi
pasukan

pemadam

tuntutan santunan bagi perbaikan rumahnya yang kena
bencana,
Washington

sementara
dia

itu

pergi

ke

selama
sebuah

menunggu
museum

di

2. Legal Definitions of Public Administration

the

Bertolak dari pandangan bahwa administrasi

Smithsonian Institute. Suatu hari karena batas kesabaran

publik berkaitan dengan segala sesuatu yang negara

untuk menunggu habis, dia gusar dan mengirim sebuah

lakukan, keduanya diciptakan dan dibingkai dengan

surat protes “Get the government off my back!” tulisnya.

suatu instrumen yakni hukum. Pada banyak komunitas

“I‟m tired of paying taxes for all those programs created

masyarakat, seperti di bagian benua kontinental Eropa,

for ungrateful people”.

materi ini merupakan subyek akademis yang tidak

Tetapi kita semua menginginkan – benar-benar

pernah menghilang dari bidang studi fakultas-fakultas

mendambakan – pemerintah mempekerjakan to literally

hukum. Sementara administrasi publik di Amerika Serikat

pul our backs out of the rubble when disaster strikes,

bukan merupakan suatu subyek yang “legal”, dasar-

sebagaimana terjadi di kota New York. Para sukarelawan

dasarnyalah yang selalu legal.

dapat melaksanakan tugasnya dengan mudah, seperti
mengangkut para pasien yang terluka menuju rumahsakit

lokal/setempat,

tetapi

hanya

2.a. Public Administration Is Law in Action

mereka-mereka

(Administrasi Publik adalah Hukum dalam Tindakan).

pegawai yang terlatih secara profesionalah yang dapat

Administrasi publik secara inheren merupakan eksekusi

dari hukum publik. Setiap aplikasi dari suatu hukum

legislasi. Hal ini mungkin sangat sulit dipahami atau

umum memerlukan adanya suatu aksi dari administrasi.

diterapkan dalam rezim negara yang kurang demokratis.

Administrasi tidak bisa eksis tanpa dasar hukum. Di

Tip

Amerika

telah

Representative, yang menulis dalam memoirnya, “I must

diamandemen merupakan hukum memberi dasar bagi

have met Deng Xiaoping of China a half-dozen times,

penyelenggaraan negara secara keseluruhan (hukum

and every time he would ask, „The President has to go to

dasar).

harus

you for his money?‟” O‟Neill selalu menjawab pertanyaan

menyesuaikan diri atau konfirm terhadap konstitusi ini –

ini dengan cara yang sama : “Yes, and the President had

atau pada akhirnya/paling tidak (at the very least) tidak

better not forget it”. Dan, sesuatu yang sama terjadi pada

melanggar terhadap USA Supreme Court. Hukum yang

para gubernur

Serikat,

Semua

Konstitusi

1787

penyusunan

yang

legislasi

dari

O‟Neill,

mantan

Ketua

US

House

of

menciptakan suatu organisasi atau program diketahui

Sementara beberapa buku yang menulis tentang

ketika ditetapkannya suau legislasi – untuk dilaksanakan.

implementasi program hukum sendiri dalam beberapa

Dalam teori, tidak ada administrator pemerintahan dapat

hal seringkali dalam kondisi kacau. Basis legislatif

menjalankan

tidak

berbagai program pemerintah, atau suatu peraturan dan

ditetapkan dalam legislasi atau dalam aturan hukum di

pengaturan institusi tertentu, secara konstan diperhadap-

mana

mukakan pada gugatan ke muka peradilan, oleh mereka

sesuatu

legislasi

apabila

tersebut

hal

tersebut

memperbolehkan

instansi

bersangkutan untuk mengumumkan. Dan seberapa

yang

merasa dirugikan sebagaimana halnya mereka

besar Presiden Amerika Serikat diperbolehkan untuk

yang

mendukungnya.

membelanjakan uang pemerintah tanpa persetujuan dari

legislation declared unconstitutional and the program

Kongres. Tidak sepeserpun! Segala sesuatu yang

destroyed, while supporters often want the program

presiden lakukan, apabila bersangkut paut dengan

administered even more generously. Bahkan sejak the

membelanjakan uang publik, harus berbasis pada suatu

New Deal (Kebijakan-kebijakan dan program-program

Pihak

oposisi

the

enabling

domestik pada masa pemerintahan Presiden Amerika

suatu produk baru yang akan mempengaruhi kehidupan

Serikat Franklin D.Roosevelt tahun 1933-1945), suatu

publik.

pola berkembang bersama legislasi yang kontroversial.

mengikuti pedoman khusus tentang bagaimana dan

Setelah

kapan memberitahu publik, maka aturan hukum yang

berlalu,

pihak-pihak

lawannya

menggugat

Apabila

instansi

pemerintah

tersebut

tidak

legalitasnya ke pengadilan, dengan harapan that the

baru

judicial branch will overturn it. Akibatnya, munculah suatu

legitimate) oleh Peradilan. Akibatnya, hukum administrasi

tahapan akhir yang baru dari proses legislasi : suatu

merupakan keseluruhan dari provisi konstitusional, status

judicial review yang menkonfirmasi bahwa hukum yang

legislatif, keputusan peradilan, dan pengarahan eksekutif

baru adalah konstutsional.

yang

tersebut

dapat

mengatur

dinyatakan

kegiatan

dari

illegitimate

berbagai

(tidak

instansi

kepemerintahan.
Sementara administrasi publik merupakan hukum
dalam tindakan, hukum tentang bagaimana, kapan, dan

2.b.

Public

Administration

is

Regulation

di mana tindakan tersebut dapat dilakukan disebut

(Adminstrasi Publik adalah Regulasi). Hal ini berkaitan

hukum administratif. Di Amerika Serikat konteks hukum

dengan petunjuk dari pemerintah tentang apa yang harus

administratif tidak berkaitan dengan konten subtantifnya

dilakukan atau tidak dilakukan oleh warganegara dan

kebijakan-kebijakan

prakteknya.

dunia bisnis. Regulasi merupakan salah satu fungsi

Tetapi, fokusnya adalah pada persoalan bagaimana

tertua dari kepemerintahan. The Code of Hammurabi

prosedur

pada jaman Babilonia Kuno misalnya memuat aturan

instansi

intansi-instansi

dan

bersangkutan

menjalankan

kewenangannya. Sebagai contoh, Congress Amerika

“seorang

menghendaki instansi pada tingkat Federal seperti

membangun

Environmental

untuk

bangunan dan menimpa rekan kerjanya sehingga

memberitahu kepada publik ketika mereka mengeluarkan

meninggal dunia, dapat dijatuhi hukuman mati”. Apakah

Protection

Agency

(EPA)

pemahat

batu

sebuah

ketika

rumah

dalam

aktivitasnya

menjatuhkan

bahan

substansi aturan semacam ini terdapat pada regulasi

menjumpai suatu disain toilet khusus untuk orang yang

bangunan modern jaman ini, regulasi jaman Babilonia

cacat fisik (physically handicapped), di berbagai mall

Kuno

selalu ada fasilitas jalan khusus bagi para pengguna

telah

membuktikan

efektivitasnya

sebagai

instrumen pengatur tentang perumahan.

kursi roda, -- kesemuanya itu adalah hasil regulasi.

Regulasi pada jaman modern ini telah menjadi
akan

Kehidupan manusia secara konstan dikelola (to be

menemukannya setiap hari dalam berbagai aspek

governed), atau dicampur-tangani dengan – regulasi.

kehidupan

Kita belum resmi diketahui kapan tanggal lahir kita,

suatu

kebutuhan

dan

dan

atau

penghidupan

kelaziman,

manusia,

kita

dan

dapat

dikatakan kita menerimanya tanpa perlu berpikir lagi.

sampai

Perhatikan

diterbitkan

bagaimana

McDonald

mengatur

orang

saat

dikeluarkannya

berdasar

–

akte

regulasi.

kelahiran
Kita

tidak

yang
dapat

membeli hamburger atau salad. Anda meninggalkan

dinyatakan secara resmi telah meninggal dunia sampai

rumah

dengan dikeluarkannya sertifikat kematian dari pejabat

atau

apartemen,

yang

telah

dibangun

berdasarkan aturan-aturan tertentu – itu adalah regulasi.

pemerintah,

Ketika anda memasuki kendaraan, dengan berbagai

dapat

aturan mengenai kewajiban menggunakan berbagai

ditetapkan pemerintah dan telah membayar pajak

dan tidak sampai disitu saja, kita hanya

dikubur

pada

tempat

kuburan

resmi

yang

kelengkapan pengaman yang harus anda, anda harus

Sebagaimana aturan umum tentang Ibu jari

berhenti ketika lampu merah trafix light menyala – itu

(general rule of thumb) katakan, semakin sesaknya suatu

adalah regulasi. Pada tembok berbagai restoran atau

tempat dan secara ekonomis dibangun, semakin banyak

perusahaan

regulasi. Masyarakat membutukan berbagai aturan,

lainnya

terpancang

sertifikat

ijin

atau

penghargaan yang diterbitkan pemerintah dan telah

sehinga

dapat

dihindari

terjadinya

tubrukan

antar

dibingkai secara indah – itu adalah regulasi. Bahkan,

kendaraan akibat kelalaian manusia, atau orang membeli

ketika anda habis makan di suatu restoran pergi ke toilet,

makanan yang telah terkontaminasi atau kadaluwarsa.

Akan terlalu banyak bencana menimpa manusia apabila

secara khusus dalam hukum tertulis. Otoritas pembuat

pemerintah tidak mengeluarkan berbagai regulasi –

peraturan tersebut perlu diterapkan oleh instansi-instansi

paling tidak pada negara-negara maju – akan membuat

administratif; hal ini merupakan hakekat kekuatan dari

hal itu sejarang atau seminimal mungkin terjadi.

kekuasaan bagi penegakan hukum. Berbagai instansi

Perhatikan kejadian di bulan Desember tahun

menterjemahkannya

menurut

interpretasi

mereka

2003, baik di California Tengah maupun di Iran bagian

terhadap mandat tersebut dalam berbagai keputusan

selatan telah terjadi gempa bumi dengan magnitude yang

kebijakan, spesifikasi berbagai peraturan,

sama dahsyatnya. Apa akibat yang terjadi? Kalau di

mengenai

California hanya dua orang saja korban yang meninggal

pencegahannya.

sanksi

serta

ketentuan

penegakan

tindakan

dunia, sementara itu di Iran puluhan ribu orang. Erik

Pada umumnya seluruh peraturan hukum yang

Kirschbaum mengutip sebuah laporan resmi dari pejabat

baru dari suatu negara diterbitkan dalam suatu Berita

Iran “poor design, primitive materials, and widely ignored

Negara

building codes were prime causes of the high death rate.”

Register (publikasi harian yang diberlakukan di AS sejak

Berbagai

tahun 1935), sebagai media bagi masyarakat akan

regulasi

pemerintah

di

California

atau

di

Amerika

disebut

ketersediaannya

suatu bangunan, dan berbagai aturan wajib yang ketat,

undangan yang lama maupun yang akan ditetapkan. Hal

serta

itu tetap diperlukan walaupun pada berbagai proposal

yang

ketat,

membuahkan

terselamatkannya banyak nyawa penduduk.

peraturan

Federal

mempersyaratkan adanya persetujuan atas arsitektur

pengawasan

berbagai

Serikat

perundang-

peraturan yang kontroversial atau sangat strategis akan

Peraturan pada dasarnya termuat dalam legislasi.

dapat diakses dari kalangan media pers. Hampir semua

Namun sejak legislasi tidak pernah dapat secara total

negara sekarang memiliki prosedur pembuatan peraturan

mampu secara komprehensive

perundang-undangan termasuk tatacara publikasi dari

ditujukan pada hal-hal

yang bersifat detail yang tidak pernah diperlakukan

peraturan-peraturan

yang

diajukan,

mekanisme

pemberian komentar dari berbagai pihak, serta kegiatan

yang dipilih langsung rakyat melakukan korupsi, pola

finalisasinya.

„anugerah‟ sebagai suatu moda operasional administrasi
publik akan melakukan reasserts terhadap dirinya.

2.c. Public Administration Is the King’s

Warganegara mungkin hanya akan mendapat pelayanan

Largesse. (Adminis-trasi Publik Adalah Kemurahan

publik terbatas pada pelayanan perlindungan polisi dan

Hati/Anugerah Raja). Kemurahan hati atau anugerah

beberapa pelayanan kesejahteran masyarakat tertentu

dari raja (King‟s Largesse) bisa berbentuk barang-

saja apabila berdasarkan peraturan hukum yang berlaku

barang,

mereka memang patut menerima hal tersebut.

pelayanan,

atau

anugerah

lainnya

yang

diputuskan otoritas pembuatan demikian masih dapat
ditemui

pada

sistem

kediktatoran

atau

monarkhi

tradisional, di mana berbagai rumah-sakit, sekolahan,

Gambar 1 The Rulemaking Process

taman-taman dan atau barang lainnya diposisikan
sebagai milik atau sesuatu yang diberikan oleh aristokrat
untuk kepuasan rakyat. Sisa-sisa peninggalan kondisi
demikian

dalam

sistem

representative

government

A legislature passes a law stating objectives

(pemerintahan perwakilan yang dipilih langsung oleh

To be met and authorizing an agency to act

rakyat) dapat kita lihat adanya berbagai plaket yang
dipajang pada berbagai bangunan publik atau jembatanjembatan

yang

biasanya

memuat

tulisan

yang

An agency crates proposed rules to implement the

mengindikasikan pada era kekuasaan pemerintahan

initial intent of the legislation or in response

siapa dan bilamana bangunan tersebut dibangun. Perlu

to a new situation (such as technology not

dikemukakan, bahwa ketika suatu sistem pemeritahan

anticipated by the earlier rules)

kemanfaatan (The traditionil big-city political machine
lasted only as long as there was largesse to distribute).
Advance notice of proposed rulemaking or

Misalnya di kota besar Cambridge, Massachusetts, pada

proposed rule is published (in the Federal

masa the Great Depression, seorang ward heelers

Register if a federal agency

(fungsionaris partai lokal) dari Partai Demokrat diberi
otoritas untuk membagi sampai dengan 50 “snow
buttons” setiap kali terjadi badai salju yang besar. Setiap

Comments upon the proposed rule are

button memberi hak atas pemegangnya untuk seberapa

received by the agency

banyak boleh menyekop salju setiap hari bagi kotanya,
yang kemudian diberi upah. Kegiatan ini mendatangkan
kemanfaatan yang besar bagi para penganggur pada

After consideration of comments,

suatu bagian wilayah dari kota tersebut. While certainly

the final rule is adopted and published

at the low end of the patronage food chain, this largesse
bought ward heeler loyalty that translated into votes for
the party. Snow buttons merupakan

pusaka/jimat dari

The rule becomes part of the legal code of the

masa lalu. Hal tersebut merupakan mesin politik, sebab

Jurisdiction; for example, all federal rules

yang dimaksud dengan kemanfaatan bagi kesejahteraan

Become part of the Code of Federal Regulations

sosial

merupakan

persoalan

hak,

sebagai

suatu

pemberian hak, yang membuat mereka superflous
Pada kota-kota besar yang secara tradisional

(mubajir). Oleh karena itu pelayanan publik yang

menjalankan mesin perpolitikan yang berpola-makna

komprehensif

bagaimana mendistribusikan berbagai anugerah atau

diposisikan

bagi

diluar

negara
kendali

dari

kesejahteraan
mesin

dari

telah
sistem

atau

perotects the individual from physical violence.” Sikap

kemanfaatan, mesin politik tidak dapat memperoleh

yang demikian reaksioner merupakan suatu bentuk

loyalitas dari konstituen mereka.

ekstrim dari conservatism.

kesejahteraan

2.d.

informal.

Public

Tanpa

anugerah

Theft

Pandangan yang konservatif secara terus menerus

(Administrasi Publik adalah Pencurian). Ada orang

mengancam atau menentang berbagai kebijakan publik

yang percaya bahwa pada dasarnya fungsi suatu

yang

pemerintah adalah harus bekerja tidak lebih dari

kebijakan mengenai kesejahteraan sosial dan program-

menyediakan

programnya

polisi

Aministration

dan

Is

perlindungan

militer;

bersifat

redistribusi,

tujuannya

seperti

adalah

halnya

berbagai

meredistribusi

diperlawankan dengan fungsi pemerintah untuk tidak

kemanfaatan yang diperoleh suatu segmen masyarakat

harus campurtangan – baik berangkat dari alasan yang

ke

baik atau tidak – dalam kehidupan warganegaranya.

kesejahteraan

Ajaran ini dipengaruhi oleh suatu pemikiran intelektual

dikembangkan dari konsep redistribusi ini. Mekanisme

yang mengadvokasi libertarianism yang dikemukakan

atau

Ayn Rand, filsof yang termasuk aliran objectivist yang

perpajakan. Namun demikian, kadang-kadang hukum

menyerang pemikiran atau ajaran negara kesejahteraan

sendiri sudah melakukan penerapan konsep redistribusi.

mengenai selflessness and scrifice for a common goods

Misalnya, tax loopholes benefit one group of taxpayers at

dalam novel-novelnya seperti The Fountainhead (1943)

the expense of others; and civil rights legislation, trough

dan Atlas Shruged (1957). Dalam Capitalism : The

equal employment oppotunity mandates, gives economic

Unknown Ideal (1966) dia menulis “The only proper

benefit one group to one segment of the population at the

function of the government of a free country is to act an

theoriretical expense of another. Redistribusi merupakan

agency which protect the individual‟s right, i.e., which

salah satu cabang dari konsep ilmu dari Theodore J.Lowi

segmen

masyarakat

instrumen

(welafe

utama

lainnya.
state)

dari

Ajaran
pada

redistribusi

negara
dasarnya

adalah

mengenai tiga cabang klasifikasi kebijakan publik :

aksioma yang mempunyai legalitas cukup lama, yang

distribution,

redistribution.

menyatakan bahwa peraturan pemerintah telah terlalu

Nampaknya teori redistribusi lebih populer dari konsep

jauh cakupannya sehingga bersifat mengambil/menyita.

lainnya, sebagaimana ditulis oleh Alexis de Tocqueville

Perilaku konservatif semacam itu sedemikian menarik

pada tahun 1835, “Countries ..., when lawmaking falls

perhatian sebagaimana makian (invective) atau sumpah

exclusively to the lot of the poor, cannot hope for much

serapah yang dikeluarkan oleh seorang anarkhis Pierre-

economy in public expenditure; expenses will always be

Joseph

considerable, either because taxes cannot touch those

perlawanannya terhadap pemerintah “To be governed is

who vote for them or because they are assessed in a

to watched over, inspected, spied on, directed, legislated

way to prevent that.” Penulis sandiwara George Bernard

at, regulated, docketed, indoctrinated, preached at,

“A

controlled, assessed, weighed, censored, ordered about,

government which robs Peter to pay Paul can always

by men who have neither the right nor the knowledge

depend on the support of Paul.”

nor the virtue (Kebajikan)”.

Shaw

regulation,

mengemukakan

atau

secara

lebih

ringkas

Menarik untuk bertanya, siapakah sebenarnya
yang

menjadi

pimpinan

sesungguhnya

dari

Proudhon

Proudhon
pendapatnya

pada

sangat

tersebut.

1851

meyakinkan

Administrator

mengenai

publik

sejalan

dengan

Itulah sebabnya mengapa banyak warganegara dengan

berdasarkan hukum untuk melakukan apa yang mereka

pemilikan

memberi

kerjakan. Suatu contoh yang kontroversial mengenai

pengaruh

kekuasaan dari administrasi publik yang “diraih” dari

kedudukan dalam administrasi publik. Kondisi demikan

publik diketemukan dalam a 2005 U.S. Supreme court

merupakan

ruling. Dalam keputusannya ketika memeriksa kasus

yang

konsiderasi pencurian

pengaruh

beresiko

terhadap

berada di bawah

dari

suatu

peribahasa

atau

memang

sebagai

„pemerintahan‟ perampok dalam hikayat Robin Hood.

asset

pemikirannya

tahun

mempunyai

hak

Kelo v.New London mengijinkan dilakukan pemerintah

persepsi pada masyarakat tentang seberapa “layak”

untuk

untuk

biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam suatu

membangun suatu proyek jalan raya baru. Oleh karena

transaksi pelayanan publik, misalnya tentang biaya parkir

itu, suatu instansi redevelopment pada tingkat lokal

kendaraan bermotor.

mengambil

alih

tanah

seseorang

mencari upaya untuk membangun suatu Wal-Mart baru
yang memungkinkan seseorang bisa menjual propertinya
apabila

orang

tersebut

ingin

mempertahankan

3. Managerial Definitions of Public Administration
Public administration is so much a branch of

kepemilikkannya atas tanah.

management

that

many

graduate

schools

of

Sementara banyak pemerintahan actons dapat

management (or business or administration) are devided

dikategorikan atau diartikan sebagai pencurian oleh

into public and private – and now increasingly non profit –

berbagai lapisan masyarakat/rakyat jelata, terdapat

programs. Seberapa luas cakupan ilmu administrasi

dalam serial cerita fiksi Inggeris yang terkenal agent

publik dapat dilihat dari bagaimana suatu cabang ilmu

James Bond, yang pemerintahan pada berbagai negara

manajemen

diberi kewenangan dalam pekerjaannya untuk mencuri –

pendidikan tinggi bidang manajemen, yang

biasanya dalam bentuk meminta untuk disuap. Hal-hal

menjadi program-program manajemen organisasi publik

demikian yang terkesankan sangat biasa pada berbagai

dan manajemen organisasi

negara yang sedang berkembang yang pada umumnya

kemudian saat berkembang juga program manajemen

menerima gajih yang sedemikian tidak memadainya

organisasi non profit. Its legal basis allows public

sehingga terdorong untuk melakukan korupsi dalam

administration to exist, but without its management

tataran kecil-kecilan. Seringkali suatu sistem informal

aspect, nor much of the public‟s business would get

menyangkut

done.

sistem

pembayaran

mentransformasi

dikembangkan

oleh

berbagai

program
membagi

organisasi privat; yang

mengajukan berbagai program baru kepada DPR atau
3.a. Public Administration Is the Executive
Function

Publik

pada pemerintahan modern pada semua tataran tidaklah

Merupakan Fungsi Eksekutif dalam Pemerintahan).

semata-mata hanya duduk dengan manis dan semata-

Pada negara-negara demokratis, baik yang berbentuk

mata hanya “mengeksekusi” kemauan dari pembuat

Republik maupun Monarki Konstitusional, badan-badan

legislasi.

pemerintahan

peraturan

mempengaruhi kemauan dan berjuang bagi penetapan

perundang-undangan yang dikeluarkan legislatif yang

berbagai program kebijakan yang mereka dambakan

merepresentasikan kehendak rakyat. Menurut Alexander

untuk diimplementasikan. Karena kondisi tersebut dapat

Hamilton, dalam tulisannya di The Federalist, Nomor 72,

menimbulkan berbagai konfrontasi yang dramatis dan

“The administration of government ... in its most usual,

meluas, impresi yang sering diberikan pada hal tersebut

and perhaps most precise signification ... executive

adalah bahwa pihak eksekutif sedang memperjuangkan

department”. Dalam rejim kediktatoran institusi semacam

legislasi

itu melakukan upaya untuk menghimpun rakyat yang

menghadapi berbagai kelompok kepentingan. Realita

memilki kekuasaan. Tetapi proses kurang berjalan

menunjukkan bahwa jauh kurang dramatis dan lebih

secara interaktif dan dinamis dibandingkan dengan

bersifat global. Kebanyakan apa yang dikerjakan oleh

ajaran-ajaran yang dikemukakan pada sistem pembagian

pihak eksekutif adalah mengelola program-program yang

kekuasaan

sedang

kekuasaan

In

Government

melaksanakan

yang

(Administrasi

DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Kekuasaan eksekutif

berbagai

memisahkan

cabang-cabang

eksekutif, legislatif dan yudikatif, di mana

masing-masing

cabang

kekuasaan

Mereka

baru,

berjalan,

secara

aktif

berkompetisi

budget/anggaran

menjalankan

tahunan,

roda

untuk

atau

birokrasi

pemerintahan. Pekerjaan ini pada hakekatnya tidak

berusaha

dapat diketahui secara nyata oleh publik kecuali ketika

mempengaruhi satu sama lain. Seorang Presiden,

sesuatu berjalan dengan salah dan media mulai

Gubernur, atau Bupati/Walikota secara konstan berupaya

menciumnya (the media circus begins).

3.b. Public Administration Is a Management

yang profesional dan seringkali juga tidak menganggap

Specialty. Manajemen menunjuk baik terhadap mereka

dirinya

yang bertanggungjawab untuk menjalankan organisasi

manajemen. Mereka yang dipilih cenderung atas dasar

dan

alasan teman lama, orang yang sangat loyal terhadap

juga

terhadap

organisasinya
sumberdaya

proses
–

sendiri
(seperti

dalam

menjalankan

penggunaan

karyawan

dan

sejumlah

mesin)

untuk

mencapai tujuan organisasi. Manajer puncak membuat
keputusan

besaran

keseluruhan

dan

bertanggung

keberhasilan

jawab

partainya,

berkualifikasi

memberi

kontribusi

ekspert

dalam

di

bidang

kampanye

pemilihan umum, serta mewakili berbagai kelompok
interest tertentu, dan sebagainya.

atas
Dalam

Konsekuensinya, para administrator publik suatu

pemerintahan, manajer puncak selalu dipegang para

wilayah jurisdiksi lapisan manajemen menengah – yaitu

pimpinan politik dalam masyarakat, dengan beberapa

kelompok mereka yang bertanggung jawab pelaksanaan

kemngkinan apakah kekuasaan tersebut diperoleh dari

dan menterjemahkan berbagai kebijakan manajemen

pemilihan

pembunuhan.

puncak dan bagi operasionalisasi pekerjaan sehari-hari

Ketika seorang presiden baru Amerika Serikat terpilih

dari berbagai variasi unit organisasi. Individu-individu

mulai

berupa

tersebut seringkali mampunyai latar belakang pendidikan

kewenangan untuk mengangkat atau mengisi lebih

tinggi di bidang administrasi publik atau administrasi

kurang 3000 jabatan tinggi dengan pejabat baru yang

bisnis atau bidang teknis seperti kesehatan publik (public

dipercaya

terhadap

health) atau pekerjaan sosial (social worker). Mereka-

implementasi berbagai kebijakannya. Pejabat-pejabat

merekalah yang orang yang kegiatan manajemen dari

yang diangkat ini, yang menduduki posisi manajer

program-program

puncak dengan tanggung jawab manajemen yang

sepanjang hidupnya. Mereka memiliki supervisor atau

signifikan, seringkali tidak berkualifikasi sebagai manajer

level pertama manajemen (penyelia) – mereka yang

umum,

menjalankan

untuk

organisasi.

sendiri

penunjukkan,

tugasnya,

bertanggung

atau

ada

tradisi

jawab

pemerintahan

menjadi

pekerjaan

bertanggung jawab terhadap implementasi akhir dari

anything requiring considerable effort for slight results,

kebijakan berdasarkan tata-urutan ranking pegawai –

termasuk

yang harus melaporkan kepada mereka. Manajer-

birokrasi. Istilah ini juga digunakan dalam bidang

manajer menengah ini, di samping memiliki disparitas

kebijakan atau regulasi yang dirasakan tidak begitu

fungsi

dibutuhkan, bodoh, silly, atau agak ofensive. Misalnya,

dan

latarbelakang

teknis,

sebagian

besar

banyak

persyaratan

publik. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya

memperoleh efek yang baik ketika dia mengeluh pada

untuk

perang

tahun 1982 “the United States government‟s program for

administrasi administrasi yang dimulai para pimpinan

arriving at a budget is about the most irresponsible

politisi mereka.

Mickey Mouse arrangement that any government body

petugas

dalam

istilah

ini

dari

Presiden

selaku

menggunakan

Mouse

menciptakan keahlian manajemen dari administrasi

berjuang

Ronald

Mickey

guna

has ever practiced.”
3.c. Public Administration Is Mickey Mouse
(Administrasi Publik Adalah Mickey Mouse).

This

Mickey Mouse seringkali diberi makna sama

otherwise innocent cartoon rodent has lent his name as a

dengan red tape, simbol dari atensi dan formalitas

pejorative term for many aspect of governmental

terhadap rutinitas yang berlebihan. Wacana ini berakar

administration. Ketika karya terkenal kartoon tikus Walt

pada

Disney diciptakan pada tahun 1930s, ia muncul dalam

menggambarkan

berbagai variasi kisah kartun pendek yang menceritakan

dikelilingi oleh dokumen-dokumen resmi. The ribbon has

apa yang dikerjakannya (seperti membuat rumah atau

disappeared, but the practices it represents linger on.

perahu) that would rather fall apart, atau mengarah pada

Pita

menghadapi berbagai kesulitan besar untuk prestasi

merepresentasikan kelambatan. Herbert Kaufman dari

kecil. Mickey secara bertahap memberikan namanya to

Brookings Institution menemukan bahwa istilah tersebut

wacana

telah

the

red

seorang

menghilang

ribbon
klerk

namun

abad
yang

19

yang

sehari-hari

praktek

tetap

“is applied to a bewildering variety of organizational

adalah berupa

practices and features”. Organizations create and retain

(panache), dan akal sehat (common sense). Tetapi

such seemingly rigid “practices and features” because

seorang artis tidak ada artinya tanpa alat – tanpa

they promote efficiency and equity on the whole – even

memiliki

though this may not be true in many individual cases

memungkinkan

walaupun mungkin hal ini tidak benar atau berlaku untuk

menyampaikan informasi. Tidak ada sesuatu yang lebih

semua kasus. After all, “one person‟s „red tape‟ may be

tidak bermakna daripada berdebat apakah praktek

another‟s treasured procedural safeguard.” Kaufman

administrasi publik lebih bersifat keilmuan atau lebih

menyimpulkan bahwa “red tape turns out to be at the

bersifat seni. Yang jelas secara inheren adalah bersifat

core of our institutions rather than excresence on them.”

kedua-duanya. Lebiah jauh berarti, semakin anda anda
menguasai

pertimbangan (judgments), jambul bulu

ketrampilan
kita

ilmunya

teknis
untuk

(the

mampu

semakinpula

sicence)
mencerna

anda

yang
dan

menguasai

Not

seninya. Tetapi “book learnin” tidak akan membuat anda

Science–or a Vice Versa Administrasi Publik Adalah

menjadi seorang artis apabila anda tidak memiliki suatu

Seni, Bukan Ilmu – atau sebaliknya). Beberapa orang

elemen dari pemberian pada tempat utama (if you don‟t

mempunyai

possess an element of the gift in the first place).

3.d.

Public

Administration

pandangan

apresiatif

Is

Art,

yang

dapat

dikategorikan sebagai hadiah bagi dunia administrasi.
Yakni pendapat mereka “We have all met such natural

Pada awal Perang Sipil Amerika, Henry Wage

administrators” (Kita semua memenuhi syarat sifat-sifat

Halleck mungkin adalah orang dari wilayah utara yang

natural dari administrator). Mereka mempunyai potensi,

paling memiliki pengetahuan tentang seni dan ilmu

artinya, tidak saja terorganisasi secara mapan tetapi juga

perang. Bukunya Elements of Military Art and Science

memiliki kecakapan untuk membuat orang lain mau

(1846) digunakan sebagai textbook militer di West Point

bekerja bersama secara harmonis. Seni administratif

di mana dia mengajar, dan banyak diharapkan darinya

ketika

dia diangkat menjadi Komandan

militer di

tingkat tinggi. Mempunyai pendidikan tinggi tidak selalu

lapangan. Tetapi ketika ia menguasai semua ilmu,

sama dengan menjadi profesional. Apabila tujuan anda

namun dia tidak memiliki rasa seni untuk menjadi

adalah untuk mengembangkan diri sebagai seorang

pimpinan dalam pertempuran. Walaupun dia mengakhri

walikota atau administrator sebuah instansi, anda harus

karirnya selaku Kepala Staf Angkatan Darat Amerika

menghindari tugas-tugas staf. Get out there and run

Serikat, dia

something!

termasuk daftar Jenderal yang tidak

Gradually prove with progressively more

berprestasi besar. Sebaliknya, Ulysses S. Grant, jenderal

responsible jobs that you are an artist, that you can cope

pemenang dari Perang Sipil, meninggalkan buku-buku

with and thrive among the usual administrative chaos.

tentang taktik militer sebagai “nothing more than common
sense”. Dia menulis dalam bukunya Memoirs (1885)

Hal ini berlaku untuk semua profesi. Anda

bahwa dia tidak percaya pada bawahannya “ever

mempersiapkan

discovered that I had never studied the tactics that I

mengerjakan sesuatu yang lebih kecil dari sesuatu yang

used.”

besar

yang

diri

ingin

anda

anda

sendiri

tangani.

dengan

Seorang

cara

teoris

organisasi, Antony Jay menulis suatu nasehat tradisionil
Dengan demikian kita semua seperti seorang “Old

untuk memberi aspirasi bagi mereka yang menjadi aktor

Brains” Hallick – baik dalam posisinya sebagai staf tetapi

administrasi publik : Apabila Anda ingin menjadi aktor

tidak mempunyai kapasitas untuk memberi komando –

yang terkemuka, anda harus hanya memerankan bagian

atau seorang Grant – yang memiliki ilmu tetapi tidak ada

peranan memimpin – “much better to play Hamlet in

seni, tipe utama dari pejabat lini. Hanya karena memiliki

Denver than Laeters on Broadway”. Dengan demikian

gelar Master atau Doktor seseorang dalam administrasi

anda belajar “to lead a big organization by leading

publik atau bidang terkait lainnya, tidak serta merta dapat

smaller ones”. Tetapi, yang pasti anda harus memimpin!

menjalankan fungsinya seperti seorang administrator

Ketika suatu komite penyeleksi melakukan penyeleksian

untuk mencari seorang manajer yang tepat untuk suatu

4.a. Public Administration Is an Occupational

instansi pemerintah utama, kepada mereka yang hanya

Category (Administrasi Publik adalah suatu katagori

mempunyai

akan

kedudukan atau jabatan). Yang dimaksud dengan

dipertimbangkan, bahkan hanya memperpendek jumlah

kedudukan atau jabatan di sini adalah apa yang

daftar finalis saja. Appointing authorities may not have

dikerjakan para pegawai publik. Wilayah

heard of the historical Halleck, but they have all seen a

terbentang

Halleck – and don‟t want to see one in the administrative

menyapu

structure of their group.

menduduki jabatan atau pekejaan yang begitu luas

pengalaman

sebagai

staf

tidak

mulai
jalanan.

dari

mengoperasi

Yang

menarik,

kerjanya

otak
mereka

sampai
yang

cakupannya itupun tidak pernah terpikir dalam benaknya
4. Occupational Definitions of Public Administration
Salah satu dari posisi pegawai negeri yang
menarik

adalah

seringnya

kesempatan

untuk

bahwa mereka masuk kategori sebagai administrator
publik. Mereka mengidentifikasi dirinya berdasar profesi
khusus yang mereka duduki (sebagai guru, insinyur, atau

berpartisipasi didalam menganalisis dan mengevaluasi

ahli

kimia,

dan

sebagainya)

dan

atau

bidang

program-program publik. Bagaimanapun juga, tidak

perdagangan yang mereka geluti (seperti tukang kayu,

semua pegawai sektor publik berusaha terlibat dalam

tukang listrik, tukang pipa, dsb.). Memang benar bahwa

debat publik untuk menyusun berbagai kebijakan,

mereka bukanlah administrator dalam artian manajer,

hukum, dan praktek manajemen. Tetapi semua pegawai

namun demikian, terlepas menyadari atau tidak mereka

pelayanan publik bangga dengan pekerjaan mereka.

adalah ministering (dalam arti memberikan pelayanan)

Posisi dalam administrasi publik inilah yang dimaksud

kepada publik. Pada tahun 2000 Amerika Serikat

dengan an occupation.

memiliki lebih dari 20 juta orang yang bekerja pada
lingkungan pemerintahan lokal, negara bagian dan
federal. Dan hanya bagian terkecil dari mereka yang

menyatakan diri sebagai bekerja selaku administrai

cenderung untuk naik dan turun tergantung pada sejauh-

publik.

dirinya

mana mereka mampu menulis. Dalam permainan suffing

sebagaimana atau sesuai dengan jenis atau bidang

paper, orang yang yang memorandumnya diterima dan

pekerjaannya seperti sebagai pejabat polisi, pekerja

dibaca pucuk pimpinan adalah yang menang. Merupakan

sosial, atau forest rangers, dan sebagainya –

suatu kebenaran legendaris yang dipercayai pada

Mereka

cenderung

lebih

melihat

tetapi

mereka pada dasarnya juga administrator publik.

berbagai departemen di Amerika Serikat bahwa tidak
seorangpun yang menulis memo untuk dirinya sendiri.

Ada kasus menarik di Amerika Serikat. Pada

Apabila anda dinilai mempunyai cukup kemampuan

tahun 1995 Richard Klausner menjadi Direktur National

menulis maka anda akan ditunjuk sebagai penulisnya

Cancer

Federal)

memo-memo pimpinan. Dan kemudian, karena anda

menyampaikan pernyataan pada the New York Times, “I

terlalu sibuk bekerja menulis semua memo pimpinan,

am not an administrator.” Dia menyatakan dirinya

anda akan mendapatkan orang yang lebih muda yang

sebagai “a scientist and a Physician.” Tetapi New York

berbakat untuk menulis bagi keperluan anda, demikian

Times tidak berpendapat sebodoh yang diungkapkan Dr.

seterusnya. Ketika pimpinan anda memperoleh promosi

Klausner. Memuat mengenai profile Dr. Klusner dengan

ke posisi yang lebih tinggi, anda juga sedang meniti naik

judul “New Administrator Is Not an „Administrator.‟”

ke atas sejalan dengan menanjaknya karir pimpinan.

Singkatnya, para administrator, walaupun menolak posisi

Dan, sudah barangtentu anda akan membawa naik karir

trsebut seperti Dr Klauser, tetaplah administrator.

bawahan anda yang biasa membantu dalam tulis

Institute

(Instansi

Pemerintah

menulis. Ingat Thomas Jefferson mendapat tugas untuk
Essay

menulis rumusan Declaration Of Independence karena

Contest (Administrasi Publik adalah suatu Lomba

reputasi-nya sebagai a fine stylist. Dan perjalanan

Penyusunan

karirnya kemudian Jefferson menjadi presiden karena

4.b.

Public

Essay.

Administration

Orang

dalam

Is

an

karir

birokrasi

memanfaatkan

potensinya

menunjukkan

essay : karena reputasi menulis seseorang menciptakan

kelasnya sebagai penulis berbagai karya-karya tulisan

sebagai pribadi/personal administrative pemenang atau

yang bermutu. Ketika Jenderal MacArthur memimpin

yang kalah. Berdasar laporan dari Departemen Luar

Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1930s,

Negeri Amerika Serikat “has prized drafting ability above

seorang muda berpangkat Kapten (kemudian Mayor)

almost all other skills. We emphasizes this skill in

menulis berbagai laporan dan pidatonya. Rekan-rekan

recruitment and reward it generously in our promotion

kerjanya mengetahui bahwa perwira muda tersebut,

system. The prize jobs in the service are the reporting

Dwight D.Eisenhower, adalah seorang pejabat yang

jobs.” Donald P. Warwick, dalam analisisnya mengenai

dapat

birokrasi departemen Amerika Serikat, menemukan

bepergian

ke

dengan

perbagai

tempat

karena

“following the classic model of the gentlemen generalist,

kemampuannya menulis.

the Foreign Service exalts graceful prose and the wellKemampuan presentasi oral juga merupakan
sesuatu yang diperlukan, namun karena lebih banyak

turned phrase.”

Pada instansi lainnya dijumpai lebih

sedikit orang berkualifikasi “graceful prose.”

orang dapat berbicara daripada menulis secara efektif,
menulis

menempati

lebih

Apabila anda menguji sejarah kepribadian dari

menentukan siapa yang mempunyai gagasan yang maju.

nama-nama dikenal dan paling berpengaruh pada masa

Semua organisasi menempatkan orang yang mampu

administrasi presiden George W.Bush – Wakil Presiden

menulis dalam posisi sangat bernilai apabila mampu

Richard Cheney, Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice,

menulis secara singkat dalam kondisi stress. Tipe

serta

manusia demikianlah yang akan mendapat giliran ketika

Rumsfeld – anda akan menemukan bahwa ketika

ada

mengapa

mereka masih menduduki jabatan lebih rendah dan

administrasi publik diibaratkan sebagai kontes menyusun

melompat karirnya pada jabatan yang lebih tinggi

peluang

datang.

sebagai

Itulah

faktor

yang

sebabnya

Menteri

Pertahanan

dan

Keamanan

Donald

dikarenakan kemampuannya di bidang menulis. Sudah

obligasi untuk melindungi secara ksatria kelemahan dan

barang tentu bossnya, Presiden Bush yang dikenal

kekurangan, untuk menerima the notion of noblesse

secara meluas sebagai orang yang “graceful prose”-nya

oblige. Secara bertahap, tugas mereka berkembang dari

tidak diraih secara natural. Tetapi Bush mengatasi

urusan militer ke pada keseluruhan urusan publik yang

kelemahannya

mengkombinasikan

lebih luas. Pelayanan pemerintah pada tingkat atas,

yang melekat pada

which was once the prerogative of the welborn, the

dirinya karena ia terlahir pada suatu dinasti politik

financially well off, and the well connected, is now also

keluarga Bush yang kaya dan sangat berpengaruh.

open to those were born with talent but without money or

Tanpa

connections.

kemampuan

tersebut

dengan

kepemimpinannya

kondisi

khusus

seperti

Bush

tersebut,

sebagaimana halnya orang lain anda untuk meniti karir
dalam administrasi publik harus melewati kontes essay
tersebut.

Idealisme melibatkan atau mengikat orang dalam
administrasi publik sebab administrasi publik berkaitan
dengan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan

4.c. Public Administration Is Idealism in

manusia. Tidak ada tempat di manapun seseorang tanpa

Action (Administrasi Publik adalah Idelaisme dalam

kesejahteraan privat mencapai sedemikian besarnya

Aksi.

Banyak orang menjadi pegawai pemerintah

kekuasaan secara cepat. Bahkan anak di kalangan orang

(pelayan publik) terdorong oleh idealisme mereka;

kaya – seperti anak keluarga Kennedy dan Rockefellers

mereka

prinsip-prinsip

– cenderung untuk masuk dalam jajaran pelayanan

noble. “Noble” adalah kata kunci yang dapat ditelusur

publik dengan dorongan alasan seperti masyarakat pada

dari ajaran kebangsawanan tradisionil yang mengemban

umumnya : kondisi yang menyenangkan, memberi

kewajiban utuk melakukan pelayanan publik. Terdapat

peluang untuk meningkatkan gratifikasi ego kita, dan,

kelompok kesatria atau kelompok pelindung dengan

yang paling penting, hal tersebut akan memberi rasa

percaya

dan

mendambakan

kepuasan baik menyangkut kepuasan bekerja maupun

elemen-elemen

kepuasan

Ketika

administrasi publik memberikan peluang partisipan untuk

seseorang menanyakan kepada kandidat presiden yang

mencapai kepuasan dengan cara terlibat sebagai suatu

adalah seorang milioner John F.Kennedy mengapa ia

penyebab yang lebih besar daripada mereka sendiri.

untuk

menjalankan

kekuasaan.

keagamaan

nondenominatinal

dari

ingin menjadi presiden, dengan manisnya ia menjawab
“Because that is where the power is.”

Berdasarkan

suatu

hikayat

tua,

seorang

supervisor bertanya pada tiga pekerjanya yang bertugas
Dalam

setiap

benak

individu

sebagai pengangkut batu bata, tentang apa yang sedang

tertanam pemahaman bahwa idealisme berkaitan erat

mereka kerjakan. Pekerja pertama menjawab “Saya

dengan administrasi publik. Tujuan

dari idealisme

sedang meletakkan bata di atas bata lainnya.” Pekerja

tersebut adalah sesuatu yang mistik, yang bermakna

kedua mengatakan “Saya sedang membangun tembok.”

membangun “suatu kota di atas bukit”, suatu masyarakat

Pekerja ketiga berkata “Saya sedang membangun

politik yang ideal yang samasekali cocok atau sesuai

sebuah katredal.” Mereka semua menyatakan sedang

bagi berbagai pihak untuk menjadi suatu contoh. Pada

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, tetapi pekerja

tahun 1630 John Winthrop, Gubernur Massachussetts

ketiga nampak secara emotional mengekspresikan suatu

Bay Colony, mengemukakan dalam tulisannya suatu

pekerjaan yang dibesar-besarkan. Kita tidak harus

kalimat terkenal “For we must consider that we shall be

menganggap

as a city upon a hill. The eyes of all people are upon

pekerjaannya lebih baik dari lainnya, tetapi lebih tepat

us.” Ungkapan ini merupakan statemen terkenal pada

dikatakan

sejarah

oleh

pekerjaannya secara lebih baik. His idealism is no

Presiden Kennedy dan Reagan dikutip dalam berbagai

different from the emotional high available to individuals

pidatonya. Hal tersebut juga menggambarkan bagaimana

engaged in any number of projects to improve their

Masschusetts,

yang

orang

secara

kemudian

baik

bahwa

bahwa

dia

pekerja

merasa

ketiga

akan

menjalankan

mengerjakan

communities. Suatu ketetanggaan bebas dari kejahatan

bukunya “We came here [to Americas] to serve God and

atau sebuah kota bagi semua merupakan tujuan setiap

also to get rich.” Today‟s public administration idealists

bit as worthy as building a cathedral.

know that getting rich in term of money is unlikely; the
riches they seek are those of the joys of experience, the

Merupakan sesuatu yang aneh bagaimana para
idealist dalam pemerintahan yang hanya menginginkan

sense of personal satisfaction, and the building of “a city
upon a hill.”

bekerja sesuatu yang baik bagi teman-temannya sesawa
warganegara saja yang dianggap tidak lebih baik dari

4.d. Public Administration Is an Academic

pencurian atau penghisapan orang oleh orang lainnya –

Field (Administrasi Publik adalah Bidang Akademis).

biasanya tidak dilakukan mereka yang membutuhkan

Administrasi publik merupakan bidang studi mengenai

bantuan

rugged

seni dan ilmu manajemen yang diterapkan pada sektor

individualists yang tidak menghendaki. Banyak sekali

publik. Tetapi secara tradisionil hal tersebut berakar pada

orang yag mencari karir sebagai pegawai negeri (pelayan

the concerns of management dan incorporates sebagai

publik)

merupakan

subyek dalam keseluruhan lingkungan politik, sosial,

kendaraan yang legitimate untu memecahkan berbagai

budaya, dan legal yang mempengaruhi berjalannya

pemerintah

percaya

permasalahan

tetapi

bahwa

sosial

–

mereka

yang

pemerintah

dan

mereka

mau

untuk

institusi-institusi

publik.

Sebagai

bidang

studi,

dikendalikan oleh kendaraan tersebut apabila berbagai

administrasi publik secara inherent merupakan bidang

permasalahannya diatasi. Apakah yang dapat dikatakan

yang bersifat lintas disiplin sebab mencakup atau

baik apabila anda sendiri tidak senang terhadap

merambah demikian luasnya pada ranah ilmu politik,

pekerjaan tersebut? Sikap ini sama dengan conquistador

sosiologi,

Spanyol abad 16 Bernal Diaz del Castillo, yang

antropologi, obat-obatan, kehutanan, dan sebagainya.

ucapannya dikutip oleh Samuel Eliot Morison dalam

Sedemikian

administrasi

rupa

bisnis,

dapat

psikologi,

dikemukakan

hukum,

berbagai

argumentasi bahwa karena administrasi publik meminjam

Social Work

Medicine

(menggunakan) demikian banyak materi dari bidang ilmu
lainnya, apa yang tersisa adalah tinggal apa yang

Miscellaneus
Ciminology

menjadi core utama dari administrasi publik adalah
legitimasinya

sebagai

bidang

akademik

Engineering

Psychology

yang

menyeluruh. Namun demikian dari Gambar 2 dapat

Anthropology

diidentifikasi apa yang sebenarnya menjadi bagian atau

Logistic

muatan utama dari administrasi publik (Gambar 2).
Sementara Woodrow Wilson dan beberapa pakar
lainnya menyebut a “science of administration”, beberapa

Economics

Core

bidang intelektual baru mengembang-kan hal-hal yang

Sociology

tidak berbentuk (amorphously). Sulit untuk menelusur

Public

secara tepat di mana letak kepastian dari konsep

Administration

mereka. Textbok yang dapat dianggap sebagai rujukan
the

real

American

Public

Administration

adalah

Introduction to the Study of Public Administration
karangan Leonard White yang diterbitkan pada tahun
1926.

Management
Law

Political
Science
Gambar 2. The Interdsciplinary Nature of Public Administration

Kalau Woodrow Wilson mengajukan konsepnya
yang rasional mengenai administrasi publik sebagai
suatu

disiplin

ilmu

dan

spesialisasi

pengetahuan

keduanya

adalah

mungkin

dan

berharga).

manajemen

profesional, hal tersebut mengingatkan kita pada buah

4. Administration “has become, and will continue to be

pemikiran dari White mengenai konsepnya yang paling

the heart of the problem of modern government.”

jelas dalam mengartikulasikan administrasi publik dari

(Administrasi

berbagai tujuan preliminernya. Dalam textbooknya, dia

berkelanjutan

mencatat

pemerintahan modern”).

adanya

empat

asumsi

kritikal

yang

“telah
akan

menjadi,
menjadi

inti

dan

secara

dari

masalah

membentuk dasar/basis studi administrasi publik :
Buku karya White sangat luar biasa baik
1. Administration is a unitary process that can be studied

pengaruhnya selama empat dekade (edisi ke-empat dan

uniformly, at the federal, state, and local levels

terakhir

(Administrasi adalah suatu kesatuan proses yang

keteguhannya

dapay dipelajari

bernuansa a prescriptive cookbook dalam administrasi

secara

seragam

pada

tataran

federasi, negara bagian, dan tingkat lokal).

dipublikasikan
pada

pada

pola

tahun

atau

1955)

serta

pendekatan

yang

publik. White menyadari bahwa administrasi publik dalam

2. The basis for study is management, not law (Basis

posisi di atas semua bidang studi sehingga harus dekat

yang dipelajari adalah manajemen, bukan hukum).

dengan realita – bahwa sebagian besar para praktisi
berbasis pada kepercayaan yang besar pada sifat seni

3. Administration

is

of

dari administrasi publik. Bahkan lebih menarik lagi,

transformation to science is both feasible and

pekerjaannya terhindari dari perangkap dari dikotomi

worthwhile (Administrasi masih merupakan seni,

administrasi publik dengan politik. Pemberian pengertian

tetapi

administrasi publik dengan menekankan pada tahapan

transformasi

still

art,

yang

but

ideal

the

ideal

kepada

ilmu

manajerial, akan meninggalkan persoalan yang tidak

sifat kekakuannya dalam menggunakan matematika

pernah terjawab “the question to what extent the

dalam metodologi ilmu politik. Finansial publik diklaim

administration

sebagai

purposes

of

sejauhmana

itself participates in formulating
the

state.”

administrasi

(“pertanyaan

the

ilmu

ekonomi.

Unsur-unsur

utama

dari

mengenai

manajemen telah bergeser ke arah bidang manajemen

dalam

publik. Secara meningkat terlihat, bidang manajemen

berpartisipasi

memformulasikan berbagai tujan negara”).

publik kurang bermakna sebagai suatu disiplin ilmu
dibandingkan dengan suatu holding company dari unsur-

Sebagai bidang akademik yang independen,

unsur intelektual yang tidak sejenis. Hal ini benar-benar

administrasi publik selalu bersifat kontroversial. Pertama,

baru. Pada 1975 Dwight Waldo menampik/menolak

pada masa lalu administrasi publik merupakan anak tiri

secara terbuka bahwa “public administration is suffering

dari ilmu politik. Pada berbagai perguruan tinggi, bidang

from an identity crisis, having enormously expanded its

ini masih direpresentasikan oleh sejumlah kecil mata-

periphery without retaining or creating a unifying center.”

mata kursus dalam kurikulum ilmu politik. Kemudian,

Pada perempat abad berikutnya, crisis ini menunjukkan

berbagai sekolah di bidang bisnis atau manajemen mulai

tidak adanya tanda-tanda mereda.

menawarkannya sebagai salah satu dari berbagai varian
spesialisasi

administrasif.

Pada

akhir-akhir

Dalam

ini,

menjawab

pertanyaan

“Is

public

dikembangkan graduates schools of public administration

administration a legitimate academic field?” orang yang

sebagai suatu departemen/unit pendidikan yang mandiri/

jujur

independen. Tetapi sebagai bidang administrasi publik

mengemukakan baik yang pro maupun kon. Sharfritz dan

yang dewasa/matang, unsur-unsur konstituennya secara

kawan-kawan sejalan dengan pendapat Waldo dan

intelektual mulai meninggalkan posisi tersebut. Para

menyatakannya secara tegas, apapun permasalahannya

analis kebijakan publik teridentifikasi semakin meningkat

untuk mempersaukan, administrasi publik banyak yang

terhadap

adanya

beragam

pandangan

akan

menentukan sebagai suatu bidang studi yang legitimate.

2. Suatu standar keberhasilan yang secara teoritis

Mereka juga menegaskan bahwa pertumbuhan dan

diukur dengan pemberian pelayanan kebutuhan

kemandiriannya yang frisky dari unsur-unsur administrasi

masyarakat daripada mencari pencapaian sesuatu

publik

yang personal;

berlangsung

secara

sehat

dan

semakin

memperkuat kadar intelektualnya. Suatu bidang keilmuan

3. Suatu

sistem

pengawasan

terhadap

praktek

tanpa kontroversi pasti akan mengalami kemunduran

professional yang mengatur pendidikan anggota baru

(decline). Dengan demikian jelas bahwa ilmu administrasi

dan memelihara baik code of ethics dan sanksi yang

publik sangat sehat.

memadai.

4.e. Public Administration Is a Profession
(Administrasi

Publik

Sebagai

suatu

Administrasi publik memperkuat tiga kriteria

Profesi).

tersebut walaupun, tidak sebagaimana halnya ilmu

Pengertian ini merupakan aplikasi dari sifat keilmuan dan

hukum atau ilmu obat-obatan, administrasi publik tidak

seni yang unik dari berbagai persoalan masyarakat.

dapat melakukan pengawasan pelaksanaan prakteknya

Tetapi timbul pertanyaan apakah hal-hal berikut seperti

melalui lembaga pemberian lisensi atau eksaminasi.

hukum, obat-obatan, insinyur atau arsitektur, merupakan

Namun demikian, administrasi publik telah melakukan

suatu profesi? Status administrasi publik sebagai profesi

peranannya sepanjang kurun waktu yang panjang

dapat diuji dengan konsep professionalisme, dengan

sebagai disiplin ilmu yang telah mencoba menggali

cara mempertanyakan apakah mereka memiliki tiga

berbagai

karakteristik utama dari professi secara tradisional :

berbagai permasalahan dan mempersiapkan praktisi-

1. Merupakan satu body pengetahuan akademik dan

praktisi baru. Administrasi publik yang bukan merupakan

praktis yang digunakan untuk melakukan pelayanan

bidang ilmu sosial murni, sebagaimana bidang studi

masyarakat;

lainnya, sepenuhnya sejajar dengan bidang studi ilmu-

bidang

spesialisasi

guna

memecahkan

ilmu tradisional lainnya tersebut. Mungkin satu hal yang

menjadi subyek administrasi publik. Oleh karena itu

administrasi publik bisa dibedakan dengan lainnya.

semua text yang mengintroduksi administrasi publik

Jabatan profesi yang asli dalam masyarakat adalah

mempunyai beberapa bab yang mempunyai kesamaan

Pendeta sebab merekalah yang menyampaikan sabda

dalam

Tuhan.

metodologi

Profesi

tersebut

dikatakan

sebagai

suatu

hal-hal

terurai

berikut,

presentasinya.

keculai

Terdapat

menyangkut
kesepakatan

„panggilan”. Mengapa? Karena Tuhan sendirilah yang

universal bahwa teori organisasi, perilaku birokrasi,

bersabda bahwa mereka adalah orang yang terpanggil.

manajemen personalia, penganggaran dan anggaran

Administrasi publik dengan makna untuk membangun “a

publik, analisis kebijakan, evaluasi program, serta etika

city

administrasi merupakan topik-topik yang paling esensial

upon

a

hill”

lebih

mendekati

pada

konsep

profesionalisme dari dunia religi asli daripada konsepsi

untuk

memahami

lainnya mengenai profesi.

dengan topik-topik lainnya.

Merupakan
Konten Utama Administrasi Publik

administrasi

premis

publik

utama

dibandingkan

yang

perlu

digarisbawahi, bahwa administrasi publik tidak dapat
secara tepat (properly) dipahami tanpa adanya suatu

Betapapun apabila administrasi publik mengalami

apresiasi terhadap dinamika politik yang melingkupinya.

evolusi melalui cara-cara yang sangat berbeda, namun

Semua aktor dalam administrasi publik harus menerima

kesemuanya akan bermuara pada persoalan mengenai

takdir politiknya – mereka tidak dapat berpura-pura tidak

apa yang menjadi konten utama dari administrasi publik.

mengenal baik terhadap dirinya maupun terhadap publik

Sementara tidak ada kesepakatan tentang segala hal

yang mereka layani agar dapat menjadi mitra dari sektor

yang bersifat mendetail, namun terdapat kesepakatan

publik dengan manajemen industri. Dan, sifat politis dari

umum yang meluas mengenai hal-hal apa saja yang

administrasi publik harus dihadapi secara dewasa.

Sebagaimana halnya langkah pertama yang kita lakukan

relatif kecil prosentasenya dari keseluruhan administrator

untuk

cara

publik. Amerika Serikat yang merupakan suatu negara

meminta ijin dari si pecandu alkohol tersebut menyadari

dengan bentuk pemerintahan federal memilki 80.000 unit

bahwa diri mereka adalah alkholik dan akan selalu

organisasi tingkat negara bagian, county, metropolitan,

menjadi alkoholik, bahkan ketika mereka telah berhenti

dan pemerintahan lokal yang dipimpin para administrator

minum, maka langkah pertama untuk menempatkan

mulai dari jabatan yang terhormat sebagai gubernur-

dasar bagi administrasi publik untuk beroperasi

gubernur sampai dengan jabatan yang kurang dikenal

dalam tataran yang lebih realistik bagi para manajer

seperti direktur eksekutif dari Kantor Penanggulangan

publik adalah untuk menyepakati bahwa administrasi

Nyamuk pada tingkat Distrik (Kabupaten). Secara

sektor publik pada dasarnya merupakan suatu

keseluruhan, pemerintahan Federal, negara bagian dan

proses politik.

lokal mempekerjakan lebih dari 16,6 juta pegawai pada

menahan

alkoholisme

adalah

dengan

tahun 2004, bandingkan dengan hanya 2,7 juta orang
Ilmu administrasi publik berkembang menjadi
bidang yang bersifat lintas pemerintahan.

Namun

individual yang bekerja pada pemerintah federal yang
berstatus sipil (lihat Tabel 1). Sebagian besar mahasiswa

demikian terlalu banyak juga ditemui texbook yang

administrasi

komprehensive yang dikembangkan pada berbagai

menyelesaikan

kursus di Amerika Serikat lebih memfokuskan diri pada

pemerintah baik di tingkat negara bagian maupun

pemerintah nasional. Ini merupakan suatu situasi yang

pemerintahan

incongrurous

dikaitkan

berbagai negara asing berharap sepulang ke negaranya

dengan pertimbangan bahwa jumlah bangsa Amerika

memiliki ketrampilan yang aplikabel. Sisanya akan

Serikat yang bekerja selaku administrator publik pada

bekerja pada organisasi-organisasi non-profit. Pada akhir

pemerintah Federal (Pusat) hanyalah besaran yang

Perang Dingin ditandai dengan terdorongnya pasar yang

(tidak

pantas/tepat)

apabila

publik

di

studinya

lokal

atau

Ameria
akan

maupun

Serikat
menjadi

setelah
pegawai

mahasiswa

dari

semakin meningkat bagi administrasi yang berorientasi

*Mounthly payroll figures calculated from payrolls in March 2004

pada dunia Barat. Thus to a large extent this text takes a
unified approach – appropriate for U.S. students at all
levels (federal, state, and local) but generic enough to be
truly useful to students of other countries and cultures.

Sebagian besar muatan textbook mengenai
introduksi administrasi publik secara univesal dapat
diaplikasikan. Terdapat kesatuan pemahaman secara
menyeluruh (administrasi publik secara umum) bahwa
lebih besar cakupannya dari sekedar bagian-bagiannya

TABLE 1 Government Employment in 2004

(administrasi publik pada setiap jurisdiksinya). Konsep

Level of
Government

utama dari satu pendekatan dalam pengantar/ introduksi
Number of Employees

Total Monthly Payroll*

administrasi publik adalah untuk menulis materinya
dalam cara tertentu yang siap untuk diaplikasikan dalam
berbagai ragam sistem politik pada bagian dunia
manapun. Harus diakuli bahwa sampai saat ini tidak ada

Federal Government

2,773,869

$12.8 billion
State Government

berkadar
5,041,143

$15.5 billion
Local Government

satupun texbook di bidang administrasi publik dapat

$40.4 billion

Employment 2004
http://www.census.gov/govs/apes.html

tidak

dilakukan

luas.

Walaupun

terdapat

rujukan

angka-

angka/figures mengenai pelaksanaan administrasi publik
pada tingkat nasional dari presiden sampai ke bawah,
namun

SOURCE: US Bureau of the Census Annual Survey of Government

apabila

pendekatan lintas-pemerintahan dalam pengertian yang
paling

11,601,136

komprehensive

jarang sekali (bahkan tidak mungkin sekali)

seorang kepala daerah berpidato tanpa referensi pada
berbagai kebijakan dan praktek pemerintahan di Asia,

Eropa,

Amerika,

Afrika

maupun

dari

manapun

yang esensial, kecenderungan ke depan dari subyek-

tempatnya. Ini merupakan bukti yang paling kuat dan

subyeknya. Dengan informasi ini, seorang pembaca yang

mutakhir mengenai betapa mahasiswa Amerika yang

cerdas

belajar mengenai administrasi publik mengembangkan

memungkinkan secara cepat mencerna dan menguasai

perspektis internasionalnya secara lebih luas.

berbagai mur dan baut prosedural yang berbeda pada

akan

memiliki

dasar

konseptual

yang

setiap jurisdiksi.
Materi buku ini bukan diperuntukkan bagi mereka
yang menginginkan mendalami ilmu administrasi publik

Summary

dengan sepuluh kali tatap muka pembelajaran yang
mudah. Buku ini lebih bersifat sebagai buku“what it is?”

Administrasi publik dapat didefinisikan dari

yang ditujukan bagi mereka yang mencari atau telah

berbagai perspektif seperti politik, legal, manajerial,

menduduki karir manajemen dalam sektor publik serta

serta occupational, namun apapun definisinya pasti

bagi mereka yang membutuhkan pengenalan dasar

cakupannya sangat luas meliputi seluruh apa yang

mengenai atau mereview praktek-praktek administrasi

dikerjakan pemerintah. Administrasi publik tidak

sektor publik. “Mur serta bautnya” proses administrasi

dapat eksis di luar konteks politik. Justru konteks

publik bervariasi dari juridiksi yang satu dengan juridiksi

politik inilah yang menjadi ciri utama kepublikannya,

lainnya.

yang

Karena

adanya

perbedaan

hukum

dan

berbeda

dengan

administrasi

bisnis

atau

kebiasaan adalah tidak mungkin dikemukakan “satu-

administrasi privat. Administrasi publik menunjukkan apa

satunya cara yang tepat” dari prosedur yang ada.

yang dilakukan negara. Administrasi publik di satu sisi

Instead,

personnel,

dibentuk dan dibatasi oleh hukum dan di sisi yang lain

etc.)

merupakan suatu intrumen dari hukum itu sendiri. Secara

mengkonsentrasikan diripada evolusi sejarah, teori-teori

inheren administrasi publik merupakan eksekusi dari

the

budgetting,

procedural
strattegic

chapters

(on

management,

ketentuan

Administration.” Displin ilmu administrasi publik, setelah

aturan

dibangun sebagai bagian dari ilmu politik, kemudian

administrasinya, artinya merupakan dasar legalitas yang

berkembang sebagai suatu bidang ilmu yang mandiri

memungkinkan administrasi publik eksis, tetapi tanpa

pada paruh kedua pertengahan abad ke-20.

hukum-hukum
hukum

publik.

secara

Setiap

umum

penerapan
memerlukan

aspek manajemen, tidak terlalu banyak diharapkan
kegiatan publik dapat dikerjakan dengan baik.

Sebagai

suatu

profesi,

administrasi

publik

membuka berbagai peluang yang signifikan bagi para
Administrasi

publik

sebagai

akademis pada dasarnya mempelajari

suatu

bidang

ilmu dan seni

idealis dalam menggapai terciptanya pelayanan publik
yang

handal

–

bahkan

kepahlawanan

secara tradisional administrasi publik perkembangannya

penanganan peristiwa 11 September di Amerika Serikat.

sejauh ini dilatar-belakangi oleh perhatian terhadap

(Shafritz cs, 2007:34). Memberi perhatian kepada

(concern) manajemen dan inkorporasi yang muatan

pelayanan

subyeknya berkaitan dengan lingkungan politik, sosial,

berkembang, mengalami pasamg surut seirama dengan

budaya, dan hukum yang mempengaruhi jalannya

berbagai perubahan pilosopi politik dari beraneka-ragam

berbagai institusi publik. Ilmu ini bersifat lintas-disiplin,

administrasi. Namun demikian penyediaan pelayanan

yang

bidang-bidang

publik – apakah oleh pegawai negeri sebagai jalur karir

keilmuan lainnya – mulai dari ilmu politik dan sosiologi

pelayan publik atau oleh pegawai sektor privat yang

sampai ke administrasi bisnis dan hukum. Administrasi

dikontarak

publik Amerika Serikat sebagai bidang studi secara

administrasi publik.

begitu

banyak

tradisional dapat ditelusur dari pemikiran Woodrow
Wilson tahun 1887 dalam tulisannya “The Study of

publik

–

yang

tetap

sebagaimana

nilai-nilai

penerapan manajemen dalam ranah publik. Tetapi

mencangkup

(Heroik),

menampilkan

lebih

menjadi

efektif

esensi

terlihat

atau

utama

pada

lebih

dari

BAGIAN II
PERKEMBANGAN KONSEP HUKUM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN/ NEGARA/PUBLIK 2003 : KONSEP
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Ada tiga asumsi dasar yang menjiwai konsep

1. Pengertian dan Ruang Lingkup HAN
UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasar
hukum (rechstaat), bukan berdasar kekuasaan belaka

Hukum Administrasi Pemerintahan yang diajukan atau

(machstaat).

dielaborasi : Pertama, bahwa dikotomi antara Hukum

Indonesia juga berdasar atas suatu hukm. Segala bentuk

Tata Negara (HTN) dengan Hukum Administrasi Negara

kebijakan an tindakan aparatur penyelenggara negara

(HAN)

dengan demikian harus berdasar hukum, tidak semata-

sudah

harus

ditinggalkan

dan

bahkan

mengintegrasikannya dalam satu bidang hukum yakni

mata

Hukum

Adminstrasi

administrasi

Negara/Publik;

pemerintahan

pada

Artinya,

sistem

pemerintahan

negara

berdasarkan kekuasaan yang melekat pada

Kedua,

bahwa

kedudukan aparatur penyelenggara negara itu sendiri.

dasarnya

adalah

Sistem

Administrasi

Negara

(SANKRI)

sebagai

Kesatuan
sistem

dan

Republik

administrasi negara/publik; Ketiga, bahwa substansi

Indonesia

proses

Administrasi Pemerintahan dari bidang hukum ini harus

berfungsinya penyelenggaraan pemerintahan negara

disesuaikan dengan perkembangan ilmu administrasi

dengan demikian harus berdasar atas hukum yang

publik terkini, yang selama ini kurang mendapat porsi

dalam hal ini disebut sebagai Hukum Administrasi

konsiderasi yang memadai dari para pakar hukum tata

Negara (HAN) atau Hukum Administrasi Publik.

negara atau hukum administrasi pemerintahan.
Rumusan pengertian dan ruang lingkup Hukum
Administrasi Publik yang dipakai di sini menyesuaikan
A. PENGERTIAN, SUMBER HUKUM DAN PRODUK

diri dengan perkembangan pengertian dan ruang lingkup

HAN

administrasi publik yang di uraikan dimuka. Pertama,

dengan fokus pada dimensi-diensi hukum dan kehadiran

dan fungsi Bestuurzorg, yaitu penyelenggaraan dan

sistem dan proses administrasi publik yang pada

peningkatan kesejahteraan umum yang meliputi semua

pokoknya

dalam

bidang lapangan kehidupan masyarakat (SF.Marbun

penyelenggaraan negara; dan Kedua, dengan lokus baik

dkk.: hal 25). Dalam negara modern telah terjadi

pada sistem dan proses ketatanegaraan maupun pada

perluasan cakupan administrasi publik. Begitu luasnya

sistem

pemerintahan

cakupan administrasi publik sehingga dirasakan urgensi

dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan

pembentukan aturan atau ketetapan yang mengatur

pembangunan. Pemahaman mengenai arti dan lingkup,

tenang

fokus serta lokus dari administrasi publik tidak lepas dari

pengelolaan kegiatan masyarakat (green light theory)

perkembangan dan perubahan konsepsi administrasi

dan aturan atau ketetapan yang membatasi administrasi

publik yang dapat ditelusur dari perkembangan konsepsi

publik untuk mencampuri kegiatan masyarakat (red light

negara semenjak jaman pertengahan yang diwarnai

theory).

mempelajari

dan

proses

‟aspek

hukum‟

penyelenggaraan

kekuasaan

administrasi

publik

dalam

hal

absolutisme, kemudian berkembang konsepsi negara
hukum dalam arti sempit (negara hukum formil), dan

Dalam perkembangannya dewasa ini secara

selanjutnya berkembang pula konsepsi negara hukum

konseptual ruang lingkup administrasi publik ternyata

modern atau yang kemudian dikenal sebagai welfare

telah berkembang semakin luas. Bukan saja terbatas

state (negara kesejahteraan).

pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam arti
sempit yaitu fungsi eksekutif, melainkan juga mencakup

Bidang

konsepsi

penyelebnggaraan pemerintahan negara dalam arti luas

mewujudkan

yang meliputi fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif,

kesejahteraan rakyat, menjadi sangat luas. Dalam masa

auditif dan monetery. Dengan perluasan tersebut berarti

negara kesejahteraan, administrasi publik diserahi tugas

juga

welfare

state

tugas
yang

pemerintah
bertujuan

berdasar
untuk

tidak

hanya

di

bidang

penyelenggaraan

pemerintahan

saja,

tetapi

juga

meliputi

bidang

pembuatan peraturan perundang-undangan (materiil)

legislasi dalam hal pengejuan inisiatif perancangan
perundang-undangan.

dan bidang peradilan (voluntaire juridictie) (Marbun
dkk.:39)

Dengan demikian tidak berlebihan kalau CST Kansil
(1985) memberikan pengertian Hukum Administrasi

Dengan demikian sistem administrasi Negara

Negara (HAN) sebagai hukum mengenai administrasi

Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) merupakan

negara dan hukum hasil ciptaan administrasi negara.

obyek dan subyek dari budang hukum yang kini dikenal

Batasan CST Kansil (1985: 15) mengenai administrasi

sebagai Hukum Administrasi Publik. Dalam konteks ini

negara sendiri adalah :

SANKRI selain diatur dan diikat dengan ketentuan-

a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau

ketentuan Hukum Administrasi Publik (HAP), juga

sebagai instansi politik (kenegaraan);

memiliki kekuasaan untuk membuat aturan-aturan hukum

b. Administrasi negara sebagai ‟fungsi‟ atau sebagai

itu sendiri. Secara empiris terbukti bahwa dalam

aktivitas melayani pemerintah atau sebagai ‟kegiatan

perkembangan aktual /prakteknya HAP yang semula

operasional‟; dan

fokusnya adalah kekuasaan eksekutif tidak dapat berdiri
sendiri tanpa menyentuh ranah kekuasaan legislatif dan

c. Administrasi

negara

sebagai

proses

teknis

penyelenggaraan undang-undang.

yudikatif. Pemerintah atau kekuasaan eksekutif dalam
pelaksanaan tugasnya tidak dapat mengesampingkan

Sedangkan Muchsan merumuskan HAN sebagai hukum

aturan-aturan

mengenai struktur an kefungsian administrasi negara.

hukum

yang

dibentuk

oleh

badan

penyusun peraturan perundang-undangan (legislatif).

Berdasarkan

rumusan

tersebut

maka

HAN

dapat

Bahkan unsur kekuasaan eksekutif juga mempunai fngsi

dibedakan dalam dua jenis, yakni (Muchsan, 1982:12) :

a. (HAN), hukum administrasi adalah hukum mengenai

Dengan demikian pengertian operasional dan ruang

operasi dan pengendalian daripada kekuasaan-

lingkup HAN atau HAP adalah: ”Keseluruhan ketentuan-

kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap

ketentuan hukum yang mengatur keseluruhan unsur

penguasa administrasi.

administrasi publik yang meliputi struktur kelembagaan

b. Sebagai hukum buatan administrasi, maka hukum

negara

(perlengkapan

negara)

dan

proses

administrasi adalah hukum yang menjadi pedoman

penyelenggaraan negara termasuk proses pengelolaan

atau jalan dalam menyelenggarakan undang-undang.

hukumnya (pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi
peraturan perundang-undangan), sehingga negara dapat

Dari beberapa pengertian HAN menurut beberapa pakar

berfungsi dalam menjalankan tugas pemerintahan umum

hkum tersebut terlihat dengan jelas adanya celah untuk

dan pembangnan secara proporsional, serasi, tertib, dan

mencairkan kebekuan dikotomi HAN dengan HTN, yakni

berkeadilan, dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan

Pertama,

bernegara,

HAN adalah hukum yang pada pokoknya

mengatur sistem dan proses administrasi negara; Kedua,

baik

dalamonteks

nasional

maupun

internasional”.

cakupan administrasi negara sendiri sudah meluas (dari
mengelola
mengelola

pemerintahan

atau

eksekutif

menjadi

negara) baik mengenai dimensi-dimensi

kelembagaan,

pemerintahan

pengertian

HAN

yang

diajukan

Lembaga

Administrasi Negara dalam SANKRI (2003),

perlu

negara,

digarisbawahi beberapa hal penting lainnya dalam

maupun hal-hal yang berkaitan dengan tatausaha

rangka memahami HAN dalam konteks disiplin dan

negara, termasuk di dalamnya beberapa aspek yang

sistem administrasi negara atau administrasi publik, yaitu

bertalian dengan hubunganinternasional, bilateral dan

:

multilateral.

manajemen

Dari

a. HAN sebagai perangkat hukum memuat ketentuan-

”negara dalam keadaan diam”; yang dari sudut

ketentuan hukum yang mengatur tentang sistem dan

disiplin dan sistem administrasi negara merupakan

proses administrasi negara, baik dalam keadaan diam

dimensi

maupun dalam keadaan bergerak (HAN heteronom).

Kelembagaan negara dapat dipandang sebagai unsur

HAN heteronom mencakup bidang-bidang hukum :

administrasi yang tidak bergerak, karena perannya

(1) Hukum Tata Kelembagaan Negara (HTKN); (2)

adalah mewadahi dan melangsungkan kegiatan-

Hukum Tata Pengelolaan Pemerintahan Negara

kegiatan fungsional admistrasi negara.

organisasi

pemerintahan

negara.

(HTPPN); dan (3) Hukum Tata Usaha Negara
(HTUN). HTKN merupakan fenomena ”negara dalam

Hukum Tata Pengelolaan Pemerintahan Negara

keadaan

HTUN

(HTPPN), mencakup pengaturan proses pengelolaan

merupakan bidang HAN yang berfenomena ”negara

(manajemen) pemerintahan negara atau ”rumah

dalamkeadaan bergerak.

tangga negara”, mengenai negara dalam keadaan

diam”,

sedankan

HTPPN

dan

bergerak, baik dalam hubungan internal seperti
Hukum

Tata

Kelembagaan

(HKTN),

adinistrasi

mencakup dimensi- hukum dari pengaturan atau

keuangan

penataan kelembagaan negara alam suatu sistem

manajemen

administrasi

maupun

negaa,

meliputi

Negara

pengaturan

hukum

kepegawaian
negara,

manajemen

informasi

dalam

negara,

negara,

hubungan

administrasi

materiil
dan

negara,

sebagainya,

eksternal

seperti

mengenai keduedukan, kewenangan, fungsi, dan

manajemen kebijakan publik, manajemen pelayanan

hubungan intra ataupu antar tiga kekuasaan legislatif,

publik, manajemen perekonoman negara, manajemen

eksekutif, dan yudikatif. Dari sudut ilmu hukum,

pembangnan, dan sebagainya.

bidang ini merefleksikan fokus Hukum Tata Negara
(HTN) yang dipandang merupakan hukum mengenai

Hukum Tata Usaha Negara (HUTN), mencakup

pengeturan penyelenggaraan pelaksanaan hukum

pengaturan atau penataan kegiatan ketatausahaan

pidana dan hukum perdata.

yang dilakukan secara rutin dalam mendukung

Dalam rangka pengelolaan fungsi HAN otonom

kegiatan pengelolaan pemerintahan negara, seperti

tersebut, diperlukan disiplin dan sistem administrasi

adminstrasi kesekretariatan, administrasi perkantran,

hukum yang mencakup: (1) Pengembangan Hukum

sistem dokumentasi, dan sebagainya.

(Law

Development)

Kelembagaan
b. Administrasi

negara

sebagai

sistem

dan

yang
aspek

mencakup

aspek

Pemrosesan;

(2)

kerjasama

Pelaksanaan Hukum (Law Implentation), mencakup

rasional dan manusiawi dalam mewujudkan tujuan

Strategi Implementasi Hukum dan Penegakan Hukum

bersama dalam bernegara atau sebagai sistem

(Law Enforcement); dan (3) Monitoring, Evaluasi, dan

penyelenggaraan negara yang diatur oleh HAN,

Penanganan Sengketa Hukuk.

mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan produkproduk hukum (HAN Otonom) yang pada daarnya
adalah

keseluruhan

substansi

kebijakan

kegiatan

2. Sumber Hukum

memformulasikan
peraturan

dapat menimbulkan hukum dan atau tempat di mana

perundang-undangan, meliputi proses normatifikasi,

dapat ditemukannya aturan hukum tersebut. Oleh karena

legalisasi

hukum

hingga

pengawasannya.

publik

tahapan

dalam

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang

mplementasi

Produk-produk

hukum

dan

tersebut

berisikan materi-materi yang mencakup pengaturan
mengenai

sistem

dan

proses

dapat

diartikan

dalam

berbagai

definisi,

berdasarkan perspektifnya, maka pengertian sumber
hukum dapat dilihat dari berbagai segi pula.

manajemen

pemerintahan dalam berbagai aspeknya. Produk-

Dalam bidang ilmu pengetahuan hukum terutama pada

produk hukum dari HAN otonom juga berisikan

bagian-bagian yang mempunyai kaitan erat dengan

pembuatan hukum serta pelaksanaannya, penggunaan
istilah sumber hukum merupakan hal utama untuk

2.a. Sumber Hukum Materiil

dipahami, dianalisa dan diprediksi masalah-masalah
yang

ditimbulkan

sehingga

Sumber hukum dalam arti materiil digunakan untuk

dengan

menjawab pertanyaan “mengapa hukum itu mengikat”

perkembangan hukum, disesuaikan dengan kebutuhan

atau “apa sumber (kekuatan) hukum sehingga mengikat

yang ada.

atau

diharapkan

akan

berikut
tercipta

pemecahannya,
keharmonisan

dipatuhi

manusia”.

Faktor-faktor

yang

ikut

mempengaruhi isi dari aturan hukum adalah faktor
Dari sudut kedudukan HAN itu sendiri dalam sistem

historis, filosofis, sosiologis dan teori atau pandangan

hukum nasional, maka HAN merupakan hukuim positif

ilmu pengetahuan hukum” (Joeniarto, 1981:2).

(ius constitutum) yang artinya adalah sebagai hukum
yang telah ditetapkan ataiu sebagai hukum yang berlaku



Sumber historik

dalam bidang hukum administrasi negara. Bagi setiap

Sejarah hukum atau sejarah lain dapat menjadi

orang yang akan mempelajari hukum pada suatu waktu

sumber hukum materiil dalam arti ikut berpengaruh

tertentu, maka penting kiranya untuk mengeahui asal

atas penentuan materi aturan hukum, misalnya dalam

atau tempat di mana dapat diketemukan rujukan aturan

studi perkembangan hukum.

dan ketentuan hukum positif tersebut. Tempat di mana

Dari sudut sejarah ada dua jenis sumber hukum, yaitu

dapat diketemukan aturan dan ketentuan itulah yang

:

disebut ”sumber hukum”, yang dapat diklasifikasikan

1. Peraturan

perundang-undangan

an

sistem

dalam dua macam pengertian : sumber hukum materiil

hukum tertulis yang berlaku pada masa

dan sumber hukum formil.

lampau di suatu tempat. Karena ada unsur di
dalamnya yang dianggap baik oleh pembat

peraturan perundan-undangan. Sumber tertulis



Sumber Filosofis

inilah yang paling relevan karena dianggap

Dalam pembentukan hukum positif harus diperhatikan

sebagai

faktor-faktor filosofis, seperti pandangan tentang

aturan

hukum

yang

benar-benar

berlaku.

kebenaran,

pandangann

tentang

rasa

keadilan,

2. Dokumen dan surat-surat serta keterangan lain

pandangan raa keyakinan akan ukumnya, dan

pada masa tersebut yang menggambarkan

pandangan filosofis lainnya yang tumbuh di kalangan

tentang

yang

anggota masyarakat atau para penguasa itu sendiri.

mungkin dapat diterima sebagai dasar hukum

Dari sudut filsafat, ada dua masalah penting yang

positif.

dapat

hukumpada

masa

tersebut

menjadi

sumber

hukum,

yaitu

(Sudikno

Mertokusumo, 1985:78):


Sumber Sosiologis

a. Sumber isi hukum; di sini dinyatakan dari mana

Sumber hukum dari sudut sosiologis adalah dari

saja isi hukum itu berasal. Ada tiga pandangan

dunia

ini

yang mencobamenjawab pertanyaan tersebut,

menyoroti tentang lembaga-lembaga sosial sehingga

yaitu (1) pandangan Theokratis yang menyatakan

dapat diketahui hal-hal yang dirasakan sebagai dasar

bahwa isi hukum itu berasal dari Tuhan; (2)

hukum oleh lembaga-lembaga tersebut. Atau dapat

pandangan Hukum Kodrat (alam), berpendapat

dikatakan bahwa dari sudut sosiologis/antropologis

bahwa isi hukum berasal dari akal manusia; dan

yang dimaksud dengan sumber hukum adalah faktor-

(3) pandangan Mazab Historis yang meyakini

faktor dalam masyarakat yan ikut menentukan isi dari

bahwa isi hukum berasal dari kesadaan hukum.

hukum positif, yaitu pandangan ekonomis, pandangan

b. Sumber kekuatan mengikat dari hukum : Kekuatan

kehidupan

agamis, dan psikolgis.

kemasyarakatan.

Sudut

mengikat ari kaedah hukum bukan semata-mata
didasarkan

pada

kekuatan

yang

bersifat

memaksa,

tetapi

arena

didorong

oleh

alasan

kebanyakan

orang

kesusilaan

dan

kepercayaan.

aturan

hukum

yang

mengatur

kehidupan

kita”.

Merupakan sumber hukum yang berasal dari aturanaturan hukum yang sudah mempunyai bentuk sebagai
pernyataan berlakunya hukum (Marbun, 1987:23). Atau
pula dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang



menyebabkan (causa efficient) berlakunya kaidah hukum

Sumber Teoritis atau Akademis
Para

ahli

hukum

telah

melakukan

penelitian,

tersebut.

Dengan

demikian

sumber

hukum

formil

pandangan

bertujuan untuk menentukan kaidah an membentuk

mengenai hukum pada umumnya atau hukumpada

hukum. Dalam bahasa yang lebih jelas, disebutkan,

bidangtertentu, baik dari segi historis, sosiologis,

disebutkan bahwa sumber hukm formil merupakan

antropologis maupun filosofis yan dapat dijadikan

konkritisasi

sebagai acuan (suber hukum) dalam praktek hukum.

dikehendaki.

pemikiran

dan

pengembangan

atau

ide

untuk

mewujudkan

cita-cita

yang

Sumber hokum formil berasal dai kewenangan untuk
mengambil keputusan engenai asal dan bentuk dari
hukum

positf

pengertianmengenai

bersangkutan.
sumber

hukum

Di

lapangan,
formil

sering

diidentikkan dengan subyeknya yaitu orang atau badan
atau penguasa yang berwenang. Pengertian seperti ini

2.b. Sumber Hukum Formil

kurang tepat karena yang menimbulkan hukumnya bukan
Sumber

hukum

formil

digunakan

untk

menjawab

pertanyaan “di mana kita dapat menemukan aturan-

karena sekeda setelah ada subyeknya, namun yang

perlu

digarisbawahi

adalah

karena

keputusannya

(Joeniarto, 1981: 2).

hasil ciptaan dari administrasi negara alam rangka
penyelenggaraan negara yang meliputi :


Keputusan diberikan oleh yang berwenang, yang berarti

Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) atau
Konstitusi Negara.

hal itu didasarkan atas adanya kewenangan hukum yang



Ketetapan MPR

diberikan

bersangkutan.



Undang-Undang (UU)

Kewenangan yang diberikan oleh tata hukum yang



Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-

tata

hukum

positif

yang

bersangkutan pada dasanya berupa suatu kewenangan

Undang (PERPPU)

bertindak yang diberikan oleh kewenanga yang lebih



Peraturan Pemerintah

tinggi dalam struktur tata hukum positif.



Peraturan/Keputusan Presiden



Peraturan Daerah



Peraturan Pelaksanaan lainnya.

Sumber-sumber hukum formil meliputi :


Peraturan atau Ketetapan HAN



Praktek Administrasi Negara (HAN yang merupakan
kebiasaan)

B.



Jurisprudensi

HETERONOM



Traktat

BIDANG-BIDANG

PENGATURAN

HAP

1. Hukum Tata Kelembagaan Negara
3. Produk-Produk HAP

Hukum

Tata

Kelembagaan

Negara

(HKTN)

mengatur tentang tatanan kelembagaan atau
Sesuai dengan pengertian HAN, produk-produk HAN

organisasi

pemerintahan

adalah berbagai bentuk perundang-undangan sebagai

pembagian

peran

dan

negara,

meliputi

kekuasaan

legislatif,

eksekutif,

dan

perlengkapan

yudikatif,

negara

atau

serta

alat-alat

lembaga-lembaga

dan

pembangunan,

yang

harus

dipertanggungjawabkan kepada publik. Karena itu,

negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam

dalam

konstitusi.

lembaga dan pelaksanaan fungsi legislatif dan

Hal

tersebut

meliputi

susunan,

kewenangan, dan saling hubungan intra dan antar

prakteknya

bersentuhan

pula

dengan

yudikatif

lembaga-lembaga tinggi negara seperti MPR,
DPR, DPD, lembaga Kepresidenan, Mahkamah

3. Hukum Tata Usaha Negara

Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK; serta

Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) adalah

lembaga-lembaga negara lainnya yang dipandang

ketentuan-ketentuan

perlu dalam rangka perjuangan mewujudkan

kegiatan ketatausahaan negara yang mencakup

tujuan NKRI, seperti KementerianNegaa dan

keseluruhan usaha-usaha dan atau kegiatan-

Pemerintah arah.

kegiatan ketatausahaan yang dilakukan secara

hukum

yang

mengatur

rutin dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. HTUN mencakup kegiatan surat2. Hukum Tata Pengelolaan Pemerintahan Negara

menyurat, kedinasan negara, kearsipan, tata

(HTPPN)

registrasi (pendaftaran), dokumentasi, ekpedisi,

HTPPN berkenaan dengan fenomena ”negara

inventarisasi, pemuatan dan penyimpanan surat-

dalam

surat keputusan, legalisasi, statistik, hubungan

keadaan

bergerak”,

bertalian

dengan

penggunaan kekuasaan publik (kekuasaan yang

masyarakat,

berasal

yang

kegiatan tersebut adalah pengelolaan data an

dilaksanakan oleh pemerintah (eksekutif) dalam

informasi yang dalam kenyataannya secara physic

rangka pelaksanaan tugas pemerintahan umum

mendomnasi appearance pemerintah. Selain itu,

dari

kedaulatan

negara)

dan

sebagainya.

Ebagian

dari

berkenaan pula dengan ”tugas rumahtangga

j.

intern” seperti urusan personel dan kesejahteraan

Rahasia Negara, Rahasia Dinas atau
Rahasia Jabatan

pegawai negeri, urusan keuangan operasional

k.

Pengembangan Sistem Informasi

sehari-hari, urusan materiil, alat perlengkapan an

l.

Dan sebagainya.

gedung-gedung

serta

perumahan,

urusan

komunikasi dan ransportasi, dan sebagainya.

Berbagai

peraturan

perundang-undangan

C. BIDANG-BIDANG PENGATURAN HAP OTONOM

di

Dalam perpektif HAN otonom, administrasi negara

bidang ketatausahaan negara yang telah dan

mempunyai kapasitas untuk mengeluarkan produk-

perlu ditetapkan atau dikembangkan antara lain

produk hukum untuk keperluan pengaturan dibidang

meliputi :

penyelenggaraan negara. Sehingga dalam fungsi HAN

a. Korespondensi kedinasan

otonom diperlukan pengaturan pengelolaannya, yang

b. Kearsipan

bisa

c.

administrasi hukum, yang mencakup (1) Pengembangan

Dokumentasi Negara

d. Legislasi

disebut

sebagai

manajemen

hukum

atau

Hukum; edan (2) Implementasi Hukum.

e. Sistem Pelaporan
f.

Statistik Nasional/Negara

g. Tata cara penyusunan dan penyimpanan

1. Pengembangan Hukum (Law Development)
Pengembangan hukum merupakan suatu sistem

Berita Acara

yang pada dasarnya meliputi keseluruhan pranata

h. Pencatatan Sipil

kelembagaan dan proses perumusan kebijakan

i.

publik

Peneragan dan Penerbitan Negara

dalam

bentuk

peraturan

perundang-

undangan, mulai dari agenda kebijakan sampai

Monitoring merupakan tindak lanjut dari pemikiran

dengan tahapan legalisasi.

Cntral Oversight Body dan Komisi Hukum di
Tingkat

2. Implementasi Hukum (Strategi Implementasi dan
Penegakan Hukum)
Strategi

Nasionalserta

memanfaatkan

sistem

tracking yang telah dibangun. Sedangkan evaluasi
merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli

implementasi

suatu

hukum yang menyatakan bahwa kualitas hukum

pendekatan komprehensif yang dikembangkan

baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan.

dalam rangka pelaksanaan hukum guna mencapai

Tahapan ini sangat penting dalam penentuan

tujuan-tujuan yang terkandung dalam ketentuan-

kualitas hukum dan dalam rangka pembangunan

ketentuan hukum secara optimal.

ke arah fungsi hukum yang lebih baik. Komponen

Strategi pelaksanaan hukum berisikan antara lain :

ini juga sangat urgen dalammenelaah kualitas

Secara konsepsional, inti dan arti dari penegakan

potensi dan fungsi dari setiap komponen sistem

hukum

hukum.

terletak pada

hubungan

nilai-nilai

hukum

adalah

kegiatan menyerasikan

yang

terjabarkan

dalam

kaidah-kaidah yang mantap danmengejawantah
dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran
nilai tahapakhir, untuk menciptakan, memelihara
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup
(Soerjono Soekanto, 2002:3).

3. Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Sengketa
Hukum

PERKEMBANGAN KONSEPSI HUKUM
ADMINISTRASI PEMERINTAH
“ PENGATURAN DAN CAKUPANNYA ”
Oleh : Jusuf Hariri, SH.M.Si
Anggota Tim Kompendum Bidang Hukum Administrasi

I. PENDAHULUAN / PENGERTIAN

Dalam “Bagin Manan”9 di Medan tahun 2005,

Marbun10 secara keilmuan banyak definisi tentang

“Sejalan dengan maksud permusyawaratan keilmuan

hukum administrasi yang dikemukakan para sarjana.

ini, yang dimaksud “Pemerintahan” pada Judul diatas,

Dari sekian banyak definisi yang ada, inti “hukum

yaitu lingkungan jabatan di luar kekuasaan Legislatif,

administrasi” adalah keseluruhan peraturan yang

Yudikatif, dan kekuasaan yang dijalankan MPR, dan

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan

BPK. Tidak termasuk juga kekuasaan Presiden yang

(het geheel van regels betreffende het besturen) dan

bersifat

yang

Kenegaraan

(staatrechtelijk),

sebagai

menyatakan

hubungan

hukum

penyelenggara negara pemerintahan dalam uraian ini

(rechtsbetrekking) pemerintah dengan warga negara.

semata – mata diartikan sebagai lingkungan jabatan

Hukum administrasi terdiri dari dua bagian, yaitu

administrasi negara atas yang dalam bahasa ilmu

bagian khusus dan bagian umum. Pada bagian

administrasi negara (Public Administration), disebut

khusus (bijzonder deel) yakni hukum – hukum yang

birokrasi (beauraucracy) atas bestur (Bestuur) dalam

terkait dengan bidang – bidang pemerintahan tertentu

perspektif hukum, setiap peraturan perundang –

seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum

undangan yang dibuat sedapat mungkin mengacu

kesehatan, hukum perpajakan, hukum cukai, hukum

pada ilmu hukum tertentu atau beberapa cabang

yang bersifat sektoral, dan lain – lain. Sedangkan

hukum. Materi yang diatur dalam Rancangan Undang

bidang umum (algemeen deel),

–

Pemerintahan,

dengan teori – teori dan prinsip – prinsip yang berlaku

berkaitan dengan ilmu hukum administrasi, karena itu

untuk semua bidang hukum administrasi, tadi terikat

rujukannya bersumber pada hukum administrasi.

pada

Undang

tentang

Administrasi

bidang

–

bidang

yakni berkenaan

tertentu.

RUU

tentang

Administrasi Pemerintahaan dan Undang – undang
tentang Peradilan Tata Usaha Negara tergolong
9

Bagir Manan, Prof. Dr. SH, Ketua Mahkamah Agung “Orasi pada
Seminar RUU Administrasi Pemerintahan se – Sumatera di Medan ” 29
Juni 2005.

10

Marbun, Dr. SH. M Hum. “ Makalah pada seminar Indonesia – Jerman
– RUU tentang Administrasi Pemerintahan, di Jakarta, 5 April 2005.

sebagai peraturan perundang – undangan yang

oleh “A.A. Oka Mahendra”12

bersifat umum.

Pemerintahan secara umum mengatur hukum materil

Harmonisasi hubungan Rancangan Undang –

penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau

undang tentang Administrasi Pemerintahan dengan

mengatur syarat – syarat dan tata cara pembuatan

Undang – undang tentang Peradilan Tata Usaha

keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan

Negara, terlihat secara jelas dalam pandangan dari

landasan yuridis untuk menilai prosedur dan materi

11

“Paulus Effendi Lotulung”

Undang – undang

muatan keputusan Tata

Usaha

Negara sesuai

banyak

dengan Undang – undang atau tidak sesuai dengan

menekankan pada hukum acara atau prosedur di

asas – asas umum pemerintahan yang baik atau

peradilan, sehingga lebih banyak bersifat hukum

tidak.

prosedural

badan

“Talizidhuhu Ndraha”13 berdasarkan definisi, fungsi

peradilan (hal mana memang formal karena ditujukan

adalah kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan

untuk suatu badan peradilan). Disisi lainnya tadi

tujuan lembaga yang bersangkutan (pemerintah).

banyak ketentuan hukum materil (substansial) yang

Definisi kedua fungsi menunjukkan tujuan yang

dimuat didalamnya dan itu pun tadi secara lengkap

menjadi dasar atau alasan pengadaan (adanya)

atau

berpotensi

lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat untuk

menimbulkan multi interpretasi diantara para hakim

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian

(Peradilan

jelas

Tata

Usaha

(Formal),

Negara)

yang

dijabarkan,

lebih

berlaku

bagi

sehingga

sesamanya. Dan bahkan di kalangan

11

RUU Administrasi

Lalu

apa

keputusan

pemerintahan

itu.

pejabat

administrasi pemerintahan. Hal semata dikemukakan

12

Paulus Effendi Lotulung, Prof. Dr. SH., Makalah pada seminar
Indonesia-Jerman, Tinjauan Umum atas Rancangan Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan, Jakarta, 5 April 2005

13

AA. Oka Mahendra, S.H. (Direktur Jenderal Perundang-Undangan,
Departemen Hukum dan HAM), Makalah pada Seminar Nasional RUU
Administrasi Pemerintahan, “Harmonisasi RUU Administrasi
Pemerintahan dengan Undang-Undang Peradilan TUN dan UndangUndang lainnya”, Jakarta, 13 Oktober 2005
Talizidhuhu Ndraha, “Prof. Dr.”, Makalah pada Semiloka I, Kajian
Reformasi Hukum Administrasi Pemerintahan, “Fungsi Pemerintahan”,
Jakarta, 27 April 2004

adalah kegiatan pemerintah saja sehingga apapun
yang dilakukan pemerintah, itulah pemerintahan.
Kemudian “Ryaas Rasyid”14 ada tiga fungsi hakiki
Pemerintahan,

yaitu

Pelayanan

(service),

“Asas Legalitas”
Salah

satu

demokratis

unsur

adalah

penting

asas

Negara

legalitas.

hukum

Asas

ini

pemberdayaan (Empowerment) dan pembangunan

menentukan

(development).

Pemerintahan dan atau badan harus berdasarkan

Dengan pemahaman itu, rancangan Undang –

atas

bahwa

peraturan

setiap

undang

–

tindakan

undang.

Pejabat

Peraturan

undang Administrasi Pemerintahan, merumuskan

perundang – undangan harus menjadi sumber

pengertian

adalah

wewenang bagi tiap tindakan dan keputusan Pejabat

tatalaksana dalam mengambil tindakan hukum dan

pemerintahan atau badan dan/atau badan hukum

atau

lainya yang diberi delegasi untuk menjalankan fungsi

“Administrasi

tindakan

faktual

Pemerintahan”

badan

atau

pejabat

pemerintahan.

Pemerintahan. Wewenang tersebut diperoleh melalui
kewenangan atributif, yakni pemberian wewenang
pemerintahan oleh pembuat Undang – undang

II. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
Penyelenggaraan

kepada organ pemerintahan. Kewenangan yang
Adminitrasi

Pemerintahan

diperoleh secara atributif, kemudian dapat delegasi.

haruslah di topang oleh dua pilar yaitu : 1). Pilar

Yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu

Negara Hukum (asas legalitas) dan

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan

2). Pilar

Demokrasi.15

lainya. Pejabat pemerintahan atau badan dan atau
badan hukum lainnya memiliki kewenangan delegasi

14

15

Ryaas Rasyid, Prof. Dr., Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi
Etika dan Kepemimpinan, 1996
S.F. Marbun, Dr. S.H., M.Hum, “Tinjauan Umum atas RUU
Administrasi Pemerintahan” Seminar Indonesia-Jerman, Jakarta, 5
April 2005

(delegaton)

dapat

memberikan

mandat

kepada

pejabat

Mandat16

dibawahnya.

adalah

organ

untuk

“melaksanakan”

tugas

pemerintahan.

pemerintahan mengizinkan kewenagannya dijalankan

Penerima “mandat” dalam melaksanakan mandat

atas organ lain atas namanya.

harus menyebut “atas nama” badan atau pejabat

Philipus Mandiri Hadjon (Prof., Dr., SH) dalam usulan

pemerintahan yang memberi mandat.

perbaikan rumusan RUU – AP, merumuskan “Atributif

Pemberi

” adalah penetapan kewenangan badan atau pejabat

menggunakan

mandat

tetap

sendiri

berwenang

kewenangan

yang

untuk
telah

–

diberikan melalui mandat. Untuk pelaksanaanya

undangan badan atau pejabat pemerintahan tidak

dalam proses pemberian wewenang tersebut harus

dapat

setelah

dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang

pejabat

– undangan yang berlaku.

pemerintahan

lagi

didelegasikan
pemerintahan

dengan

peraturan

menggunakan
kepada
yang

lain

perundang

kewenangan

badan
kecuali

atau

pendelegasian

tersebut telah dicabut kewenangan delegatif diartikan
sebagai perlimpahan kewenagan dan tanggung jawab
oleh

16

lain

badan

atau

pejabat

Asas Legalitas menetapkan Undang – undang

yang

sebagai sumber wewenang bagi setiap tindakan dan

berwenang kepada badan atau pejabat pemerintahan

keputusan pejabat pemerinthan atau badan atau

yang lain. Delegasi hanya dapat diberikan jika hal itu

badan hukum lainnya. Bagi buat pemerintahan yang

di tetapkan dalam penentuan perundang – undangan

demokratis, setiap produk undang – undang haruslah

yang berlaku, dan delegasi tadi diberikan kepada

ditetapkan dengan persetujuan rakyat, sehingga

bawahannya.

pejabat

benar – benar merupakan aspirasi rakyat yang

pemerintahan yang berwenag dapat memberikan

mengalir menjadi sumber hukum dan memang

“mandat” kepada badan atau pejabat pemerintahan

istimewa bagi pemerintah untuk menyelenggarakan

Kemudian,

pemerintahan

“Pilar Demokrasi”

badan

atau

H.D. Von Wijk/Willem Konijnenbelt, Hofdsukken Van Administratif
Rech, Lemma BV Utrecht, 1955, hal 129

pemerintahan

yang

bersifat

hukum

publik.

Pemerintahan

tanpa

memiliki

sumber

harmonis yang mewujudkan prinsip “Monodualistis”

hukum

peraturan perundang – undangan tadi memiliki

yang

wewenang

memberikan

menetapkan
mempunyai

untuk

melakukan

keputusan
kekuatan

tindakan

pemerintahan

mengikat

secara

dan
yang

hakikatnya

“Konsitutif”

warna

dalam

kedua
RUU

prinsip

ini

Administrasi

Pemerintahan. Pilar negara hukum yang demokratis

umum.

melahirkan asas legalitas.

Dengan demikian hukum Administrasi akan menjadi
ujung tombak bagi Negara hukum Indonesia yang

III. HARMONISASI (R) UU ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DENGAN UU – PTUN.17

demokratis. Dalam kaitan dengan asas hukum
demokratis, kemudian dalam hukum administrasi

Harmonisasi

dimaksudkan

untuk

menjaga

dikembangkan “ajaran kewenangan” yang mencakup

keserasian dari keduanya yaitu (R) UU Administrasi

atributif dan delegatif. Suatu mandat kepada pejabat

Pemerintahan dengan UU Nomor 5 tahun 1986 yang

bawahanya

kemudian diubah dengan UU nomor 9 tahun 2004

untuk

melaksanakan

kewenangan

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). UU –

pejabat pemerintahan atau badan.
Konsekuwensi dari asas legalitas ini melakukan

PTUN mulai berlaku pada 14 Januari 1991 atau 5

asas bahwa demi kepastian hukum tiap putusan

Tahun

pejabat

dibentuknya PTUN, antara lain:

pemerintahan

yang

dikeluarkan,

harus

setelah

diundangkan.

Pertimbangan

dianggap benar menurut hukum. Karenanya harus

a. Menjamin kepeliharaanya hubungan yang serasi,

dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum

seimbang serta selaras antar aparatur di bidang

dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim

Tata

sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum.

masyarakat.

Usaha

Negara

dengan

para

warga

Kedua pilar tersebut yaitu pilar Negara hukum dan
jalan demokrasi merupakan “duet internal” yang

17

Dikutip dan diformulasikan dari makalah Oka Mahendra pada Seminar
Nasional RUU Administrasi Pemerintahan, Jakarta, 13 Oktober 2005

b. Sebagai usaha untuk membina, menyempurnakan

pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di

dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha

daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan

Negara agar mampu menjadi alat yang efisien,

Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian

efektif, bersih serta berwibawa dan yang dalam

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang

melaksanakan

berdasarkan

berlaku. Hubungan antara UU – PTUN dengan (R)

hukum dengan dilandasi semangat dan sikap

UU Adminitrasi Pemerintahan terletak pada obyek

perubahan untuk masyarakat.

sengketa atau gugatan pada PTUN, yaitu keputusan

c. Menyelesaikan

tugasnya

sengketa

selalu

yang

timbul

antara

Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan

badan atau pejabat tata usaha Negara dengan

seseorang atau badan hukum perdata. Alasan yang

warga masyarakat dalam rangka menegakkan

dapat digunakan dalam gugatan, menurut pasal 53

keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian

ayat ( 2 ) UU – PTUN adalah :

hukum sehingga dapat memberikan pengayoman

a. Keputusan

TUN

yang

digugat

bertentangan

pada masyarakat, khususnya dalam hubungan

dengan peraturan perundang – undangan yang

antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara

berlaku.

dengan masyarakat.

b. Keputusan

TUN

yang

digugat

bertentangan

dengan asas – asas umum pemerintahan yang
PTUN adalah salah satu pelaku kekuasaan

baik.

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap
sengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud

(R) UU Administrasi Pemerintahan secara umum

sengketa tata usaha Negara adalah : sengketa yang

mengatur syarat – syarat dan tata cara pembuatan

timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang

keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan

atau badan hukum perdata dengan badan atau

landasan yuridis untuk menilai prosedur dan materi

muatan keputusan tata usaha negara sesuai dengan

pejabat pemerintahan dalam lapangan Hukum

undang- undang atau tidak sesuai dengan asas-asas

Administrasi Negara. Ketentuan ini menimbulkan

umum pemerintahan yang baik atau tidak. Hubungan

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

antara UU – PTUN (R) UU Administrasi sangat erat

perdata. Termasuk perilaku Pejabat Administrasi

sehingga perlu ada harmonisasi untuk menjalankan

Pemerintahan dan pejabat badan hukum lainya

konsepsi materi muatannya yang saling terkait, antara

yang

lain :

pemerintahan. Perbedaan substansial tersebut,

melaksankan

fungsi

dan

tugas

digunakan,

dalam forum pembahasan (R) UU – AP telah

keputusan Tata Usaha Negara dalam UU – PTUN,

dijembatani bahwa keduanya tidak ada perbedaan

dan keputusan pemerintahan dalam (R) UU – AP

subtansial,

keduanya mengandung perbedaan substansial.

disepakati untuk dimasukkan dalam Pasal 44 ayat

Keputusan TUN dalam Pasal 1 angka 3 UU –

(4), bahwa keputusan pemerintahan berkekuatan

PTUN, adalah suatu penetapan tertulis yang

hukum yang sama dengan keputusan Tata Usaha

dikeluarkan oleh badan atau Pajabat TUN yang

Negara berdasarkan undang – undang.

1. Kesamaan

peristilahan

yang

tetapi

saling

melengkapi,

dan

berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat

peraturan perundang – undangan yang berlaku

digugat di PTUN adalah keputusan Tata Usaha

bersifat

yang

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

– PTUN, juga berlaku dalam kaitan dengan (R)

badan hukum perdata. Sedang dalam (R) UU –

UU – AP.

AP

konkrit,

dalam

individual,

Pasal

1

dan

angka

3,

final,

keputusan

3. Prinsip dalam hal suatu badan atau pejabat TUN

pemerintahan adalah keputusan tertulis dan/atau

diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan

tidak tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau

perundang

–

undangan

melalui

upaya

administratif.

Peradilan

TUN

berkewenangan

c. Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang

memeriksa,

memutus,

dan

menyelesaikan

ditetapkan dalam peraturan yang menjadi

sengketa administrasi pemerintahan, jika pihak

dasarnya

dan

pembuatnya

harus

juga

yang terlibat telah menggunakan seluruh upaya

memperhatikan prosedur membuat keputusan,

administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48

bila mana prosedur itu ditetapkan dengan

UU – PTUN. Dalam (R) UU – AP hal ini diatur

tegas dalam peraturan itu (rechturatig)

dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38.

d. Isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai

Keduanya sebenarnya sejalan, namun dalam

dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai

proses gugatan ke PTUN, yang bisa berbeda,

(doelmatig)

proses gugatan dilakukan pada tingkat PTUN,
kemudian banding ke Peradilan Tertinggi TUN .
4. (R) UU – AP perlu secara tegas ditentukan syarat

1. Syarat- syarat yang ditentukan berhubung

– syarat keputusan pemerintahan. Menurut “

dengan persiapan dibuatnya keputusan dan

Kuncoro Purbopranoto18” syarat – syarat sahnya

berhubung dengan cara dibuatnya keputusan

keputusan (beschikking ) meliputi :

harus dipenuhi.

a. Alat pemerintahan yang membuat putusan
harus berwenang (berhak).

membuat

keputusan

tidak

2. Harus diberi bentuk yang telah ditentukan.
3. Syarat

b. Dalam kehendak alat pemerintahan yang

18

Syarat Formal meliputi :

boleh

ada

–

syarat

berhubung

dengan

pelaksanaan keputusan itu dipenuhi.
4. Jangka

waktu

harus
–

ditentukan

antara

kekurangan yuridis (unjuridische gebreken in

timbulnya

de wilsvorming)

dibuatnya dan diundangkannya keputusan itu

Kuncoro Purbopranoto, Prof. Dr. S.H., “Beberapa Catatan Hukum Tata
Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara”, 1981, hal 48-49

hal

hal

yang

dan tidak boleh dilupakan.

menyebabkan

2. Keseimbangan antara orang – perorang
Berkaitan dengan syarat formil dalam (R) UU – AP
diatur dalam Pasal 20 meliputi kewajiban memenuhi
syarat formal :

dan pihak lain yang terkena akibat dari atau
terkait dari keputusan pemerintahan.
b. Didasarkan atas kepastian hukum, keadilan,

a. Dibuat oleh Pejabat yang berwenang.

kepatuhan

b. Memenuhi isi yang jelas pasti dan dapat

permainan yang lazim berlaku dan menjadi

dimengerti.

kebiasaan

c. Mengikuti tata naskah dinas sesuai dengan
ketentuan perundang – undangan.
d. Ditetapkan

dan

sesuai

dengan

kewajaran

dalam

serta

masyarakat

aturan

yang

bersangkutan.
c. Memelihara kesamaan bertindak dan atau

ketentuan

perundang – undangan

memutus, apabila fakta-fakta keadaan dan
situasi yang berkaitan dengan keputusan

e. Mencantumkan informasi mengenai hal – hal

pemerintahan yang sebelumnya adalah sama

pengajuan upaya administratif yang dapat

dengan fakta, keadaan yang telah pernah

dilakukan.

diputus oleh pejabat yang bersangkutan.
d. Memperhatikan

akibat

pejabat

dari

ucapan

pemerintahan

atas

Kewajiban memenuhi syarat materil

perilaku

yang

a. Didasarkan pada pertimbangan atau penilaian

bersangkutan, yang diterima pemohon dan

dengan memperhatikan

keputusan yang telah dibuat oleh pejabat

1. Keseimbangan antara kepentingan orang –

pemerintahan.

perorang.

e. Memperhatikan
keputusan,

akibat

terutama

pembatalan
yang

suatu

mengakibatkan

kerugian yang diderita oleh pihak pemohon

dan yang harus ditanggung oleh negara
pemerintah.

Syarat

jurnal

dan

syarat

materiil

dimaksud

f. Menjelaskan perimbangan-pertimbangan apa

didasarkan atas kewenangan yang sah sesuai

yang menghasilkan keputusan yang diambil

prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-

oleh pejabat pemerintahan yang mengeluarkan

undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang

keputusan pemerintahan.

baik.

g. Melaksanakan asas-asas pemerintahan yang
baik
h. Tidak boleh bertentangan dan atau melampaui
kewenangan

pejabat

pemerintahan

yang

mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.
i.

PEMERINTAH

MEWUJUDKAN

UNDANG-UNDANG

ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

Tidak boleh bertentangan dengan kewajiban
hukum

j.

IV. GAGASAN

pejabat

pemerintahan

yang

1. Aspek kebijakan dan politik perundang-undangan

memutuskan.

Langkah pemerintah untuk mengkonkritkan nilai

Tidak boleh bertentangan dengan kepatutan

filosofis yang terkandung dalam Undang-Undang

dan atas kewajiban yang berlaku di dalam

Dasar

masyarakat yang bersangkutan.

Tahun 1945, yakni menjunjung tinggi asas negara

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

k. Tidak boleh menggunakan wewenang yang

hukum yang demokratis, dan perwujudan dari

dimiliki untuk tujuan yang lain daripada tujuan

negara hukum yang demokratis, dan perwujudan

untuk mana kewenangan itu diberikan kepada

dari Negara Indonesia adalah Negara Hukum

pejabat

(rechstaat)

pemerintahan

keputusan atau arahan.

yang

memberi

dan

bukan

berdasarkan

kekuasaan belaka (machstaat)

atas

Hubungan Pemerintah yang memimpin dengan

Ditinjau

rakyatnya yang dipimpin, dan dalam interaksi

perundang-undangan

antara keduanya, harus diletakkan dalam kontek

Undang Administrasi Pemerintahan di Indonesia

pranata

merupakan

hukum

yang

menjamin

konkritisasi

dari

aspek

kebijakan

dan

penyusunan

legislasi

yang

politik

Undang-

bersifat

“Conditio

prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan bersih

sureguad non” bagi negara hukum, terutama

dalam kontek inilah menurut Paulus Effendi

dalam penyelenggaraan governance.

Lotulung,

diperlukan

pranata

sistem

hukum

administrasi pemerintahan yang bersifat umum

2. Reformasi Birokrasi

dan baku dalam penyelenggaraan pemerintahan,

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan akan

dan yang dapat diterima sebagai kodifikasi partial

menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan

dan bersifat sebagai “Undang-undang Payung”

pemerintahan dan bagi pejabat pemerintahan

(Umbrella Act) dalam menjalankan pemerintahan

dalam

bagi suatu negara hukum.

pemerintahan UU-AP juga diharapkan dapat

Sejak saat kemerdekaan negara hingga saat ini,

menjadi pendorong untuk menjadi instrumen

Indonesia belum memiliki “Umbrella Act” seperti

perubahan bagi mekanisme kerja para pejabat

yang sudah dimiliki oleh beberapa negara lain,

pemerintahan

misalnya German, Nederland, Prancis, Amerika

administrasi negara dengan sudah menjadi pola

Serikat, dan lain-lain, selama ini sudah ada dan

baku, tapi selama ini belum terukur dalam satu

tersebar didalam berbagai peraturan harmonisasi,

kesatuan

tumpang-tindih, inkonsistensi ataupun tiadanya

Generalis)

keputusan hukum dan sebagainya.

Perubahan

menetapkan

tindakan

dalam

hukum

melalui

yang

suatu

dan

sistem

bersifat

reformasi

keputusan

hukum

umum

(Lex

birokrasi,

tidak

hanya terbatas dalam penerbitan UU-AP, tetapi

yang lebih penting adalah kemampuan untuk

pelayanan

merubah mental kerja agar mencerminkan budaya

langkah maju untuk pembentukan legislasi dalam

hukum

Administrasi

bidang pemerintahan, yang selama ini tidak

Pemerintahan. Untuk itu, dalam kaitan dengan

pernah diatur secara komprehensif. UU-AP akan

reformasi birokrasi, Rancangan Undang-Undang

menjadi salah satu pilar hukum yang menunjang

tentang

reformasi birokrasi menuju pada clean and good

dalam

penyelenggaraan

Etika

Penyelenggara

Rancangan

Negara

Undang-Undang

Kepegawaian

Negara,

harus

dan

tentang

publik

dalam

UU-AP

merupakan

governance.

secepatnya

diselesaikan dan diundangkan. Dalam hubungan

3. Aspek Penegakan Hukum.

dengan RUU Kepegawaian Negara, aspek penting

Dalam kaitan dengan hukum Administrasi Negara,

yang segera dibenahi adalah elektronisasi data

gagasan

kepegawaian,

Pemerintahan

penerapan

disiplin

pegawai,

Undang-Undang
akan

Administrasi

melengkapi

kekosongan

rekrutmen dan seleksi calon pegawai, pemilihan

hukum materiil (utamanya substansi keputusan

prestasi

Tata

kerja

analisis

jabatan,

pemilihan

Usaha

Negara),

terbatas

jumlahnya

Dengan reformasi birokrasi, mekanisme kontrol

efektivitas adanya peradilan TUN yang merupakan

atas pengawasan berharap para pengelenggara

hukum

pemerintahan menjadi sangat penting, sebagai

Administrasi Negara (UU No. 5/1986 jo UU No.

perwujudan

9/2004).

prinsip

akuntabilitas

sangat

formil

mewujudkan

masih

kompetensi jabatan, dan sistem renumerasi.

dari

dalam

yang

dalam

efisiensi

penegakan

dan

hukum

terkandung dalam UU-AP.

Dalam UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004 tentang

Gagasan untuk memuat dan memberi bentuk

PTUN, telah disebutkan adanya upaya keberatan

konkrit

dan upaya administratif pada pasal 48, tetapi

bagi

prinsip

partisipasi,

integnasi

belum diatur bagaimana prosedur dan mekanisme

menegakkan hukum di bidang hukum Administrasi

hukumnya,

negara.

dalam

praktek

terdapat

berbagai

bentuk dan cara menempuh upaya administratif
yang satu sama lain saling berbeda dengan tidak
ada

standard

baku

yang

menjadi

acuan.

4. Perlindungan

hukum

aparatur negara

bagi

dengan

masyarakat

dan

adanya pengaturan

Dicantumkannya asas-asas umum pemerintahan

prosedur Administrasi pemerintahan, prosedur

yang baik sebagai kaidah normatif akan menjadi

dengan pendapat pihak yang berkepentingan,

acuan hukum bagi penyelenggara negara, bagi

serta hak mengakses dokumen administrasi dan

para hukum, dan masyarakat pencari keadilan.

permasalahan

UU-AP, juga melengkapi kekosongan hukum

diperkuatnya

dalam UU-PTUN tentang upaya paksa bagi

keadilan dan dilindungi hak-haknya sebagai warga

pejabat

enggan

negara, warga masyarakat termasuk pejabat

badan

pemerintahan. Hal tersebut belum pernah diatur

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

secara komprehensif dalam peraturan perundang-

Demikian juga dengan adanya kemungkinan

undangan.

gugatan

ke

Dengan diaturnya ketentuan-ketentuan tersebut

yurisdiksi

dalam UU-AP, mengingatkan bagi para pencari

(kompetensi mengadili oleh peradilan TUN, yang

keadilan akan hak-hak dan kewajibannya dalam

melanjuti juga tindakan faktual yang menimbulkan

hubungan

kerugian, akan mengakibatkan, peradilan TUN

pemerintahan.

pemerintahan

melaksanakan/eksekusi

peradilan

ganti
TUN,

rugi

yang
putusan

(terbatas

serta

jumlahnya)

pelunasan

akan lebih meningkat maknanya dan upaya

diskresi,

menunjukkan

asas transparansi bagi pencari

intereksi

antara

masyarakat

dan



V. RANCANGAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI

Menempatkan

warga

masyarakat

sebagai

PEMERINTAHAN

subyek hukum yang proposional dan setara

1. Tujuan Reformasi Birokrasi

dengan PNS dan pejabat pemerintah
kelola



Revitalisasi sistem peradilan tata usaha negara

pemerintahan yang baik sehingga pembangunan



Menciptakan iklim investasi yang berkepastian

Mempercepat

nasional

untuk

tercapainya

tata

mengentaskan

kemiskinan,

hukum


mengurangi pengangguran dan meningkatkan
pertumbuhan dapat dilaksanakan lebih baik

2. Tujuan

dan

manfaat

UU

Administrasi



administrasi

3. Perlindungan hukum bagi pejabat/PNS


RUU AP memberikan perlindungan hukum dalam
bentuk :

asas good governance

1) Kepastian hukum bagi pejabat pemerintah

seperti: partisipasi,

akuntabilitas,

efisiensi

dan

efektivitas



hukum

Instrumen untuk aplikasi dan konkritisasi asas-

transparansi,


standar

negara

Pemerintahan


Menciptakan

yang mengambil tindakan dan keputusan
pemerintahan

Mentransformasi asas-asas good governance

2) Terdapatnya

dasar

yang

jelas

dalam

ke dalam norma hukum

menetapkan keputusan

Instrumen untuk mencegah praktek korupsi

 Menerapkan asas umum pemerintahan

dan menciptakan pemerintahan yang baik

yang baik (pasal 3, telah dikonkritkan ke

Melindungi

dalam norma hukum)

pejabat

pemerintah

menjalankan pemerintahan

dalam

 Menetapkan
kewenangan

keputusan
yang

berdasarkan
dimiliki

yaitu

kewenangan atributif, delegatif, mandat

hak mengakses dokumen administrasi oleh

(batal

pihak yang berkepentingan, serta keputusan

demi

hukum,

jika

keputusan

dikeluarkan oleh pejabat tidak berwenang)
 Mendengar,

memperhatikan

dan

diskresi, guna konkritisasi asas transparansi

tidak

bagi pencari keadilan dan perlindungan hak-

merugikan masyarakat

hak warga negara. Hal ini belum pernah diatur

3) Mencegah konflik kepentingan dalam bentuk :

secara

 Kepentingan pribadi tidak boleh menjadi
dasar

dan

pertimbangan

dalam

komprehensif

dalam

peraturan

perundang-undangan


pengambilan keputusan

Pengaturan
pencari

 Pejabat pemerintah tidak dapat mengambil

ini

untuk

keadilan

mengingatkan

akan

hak-hak

para
dan

kewajibannya dalam berinteraksi antara warga

keputusan, jika pihak yang terlibat: kerabat

negara dan pemerintahnya

atau keluarga, dan pihak yang bekerja dari

RUU AP pasal 3,5,6,10,11,12,18,19,37,39

pihak yang terlibat
 Pembuatan keputusan diambil alih oleh

5. Payung hukum mengakhiri birokratisme dalam

atasannya. Keterlibatan seseorang dalam

pemerintahan

konflik



kepentingan,

dapat

dilaporkan

kepada pejabat atasannya

Semua

pimpinan

(SOP)

guna

efektivitas
4. Perlindungan hukum kepada warga masyarakat :
Dengan

diaturnya

prosedur

berkewajiban

menetapkan Standar Operasional Prosedur

4) Lihat materi RUU pasal 12-14 RUU AP



instansi

administrasi

pemerintahan dan prosedur dengar pendapat,

pemerintahan

terciptanya
dalam

efisiensi

dan

penyelenggaraan



Standar

Operasional

Prosedur

(SOP)

-

administrasi pemerintahan wajib diumumkan

komunikasi

kepada publik


Standar

Prosedur

merupakan alat yang profesional

tugasnya

teknologi

informasi

dan

- perubahan pola dan gaya hidup masyarakat

Operasional

memandirikan

perkembangan

PNS

dengan

dalam

(SOP)
dan

melaksanakan

Standar

- perkembangan global dan internasional

Operasional

7. Memuat prosedur umum dalam penyelenggaraan
pemerintahan,

khususnya

dlm

Prosedur (SOP) dapat dihitung secara benar

keputusan administrasi pemerintahan

kebutuhan 4 M + T (Man, Money, Material,

UU AP menetapkan :

Machine and Timed) dalam menyelesaikan



pekerjaan

prinsip-prinsip,

syarat-syarat,

pembuatan

pihak

yang

terlibat, pihak-pihak yang dikecualikan, batas
waktu jawaban, dan upaya keberatan

6. Memberikan

otonomi

&

fleksibilitas

kpd



mengatur hubungan hukum antara pejabat

pejabat/instansi Pemerintah untuk menentukan

pemerintahan

sendiri standar kualitas, kuantitas, prasyarat yang

masyarakat dalam wilayah hukum publik

harus dipenuhi dalam administrasi pemerintahan
dan pelayanan publik
•



dengan

individu

atau

menetapkan batasan dan aturan main yang
berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak

Memberikan ruang gerak kepada pejabat

pemerintahan untuk merespon

perubahan-

perubahan yang terjadi dalam masyarakat
contoh :

8. RUU

AP

mengatur

tatalaksana

keputusan

administrasi pemerintahan yang bersifat konkrit,
final dan individual



RUU AP hanya mengatur keputusan yang
bersifat

beschiking

dan

bukan

regeling



(pengaturan)





10. Aspek penegakan hukum
UU

Administrasi

Pemerintahan

Keputusan administrasi pemerintahan yang

melengkapi

bersifat tertulis dan elektronis harus didasarkan

(terutama substansi hukum tata usaha negara)

pada alasan-alasan hukum dan fakta-fakta,

dan

terutama keputusan yang bersifat menolak

merupakan hukum formal dalam penegakkan

dan/atau memberatkan individu

hukum administrasi negara

Keputusan pemerintahan harus transparan dan



kekosongan

peradilan

Tindak

lanjut

tata

hukum

akan

usaha

setelah

materil

negara

RUU

yang

Administrasi

akuntabel

Pemerintahan diundangkan, beberapa pasal

Alasan hukum dan fakta yang mendukung

dalam uu peradilan tata usaha negara yang

pembuatan keputusan

mengatur hukum materil, perlu disempurnakan,
terutama

9. Konkritisasi prinsip transparansi, partisipasi dan

terkait

kompetensi

mengadili

(yurisdiksi). Pengajuan keberatan dan upaya

akuntabilitas diwujudkan melalui:

administratif, prosedur penundaan keputusan

Pemberian hak dan kesempatan kepada individu

TUN, prosedur pelaksanaan putusan hakim

untuk

didengar

dokumen

pendapatnya

administrasi

ditetapkannya

yang

keputusan,

dan

melihat

terkait,

sebelum

baik

yang

bersifat

menolak, atau memberatkan individu guna

11. Isu-isu Aktual dan Fundamental Terkait Dengan
RUU AP
(1) Perlindungan hukum terhadap pejabat/PNS

menghindari perbuatan semena-mena dari pejabat

Selama ini laporan pengaduan masyarakat

pemerintah

terkait dengan dugaan penyimpangan oleh

Pejabat/PNS dalam mengelola program dan

pidana, tetapi wajib terlebih dahulu ditangani

keuangan

berdasarkan

negara

atau

maladministrasi

hukum

administrasi

negara.

langsung dimasukkan/digiring dalam ranah

Seseorang pejabat/pegawai yang membuat

hukum pidana. Apabila UU AP sudah ada,

kesalahan administrasi, sesuai UU AP dapat

kasus-kasus

dikenakan sanksi antara lain :

seperti

ini

terlebih

dahulu

diselesaikan menurut hukum administrasi

1)

negara dan jika ditemukan bukti-bukti yang

Pembatalan, peninjauan kembali dan
atau pencabutan keputusan AP;

kuat telah terjadi tindak pidana oleh aparat

2)

Hukuman disiplin;

pengawasan

3)

Tuntutan Ganti Rugi

diteruskan

internal

kepada

pemerintah

penyidik

atau

baru
aparat

penegak hukum.

Materi RUU AP yang terkait antara lain:
1)

Pasal 2

keengganan

2)

Pasal 3 ayat (2)

Pejabat/PNS untuk berbuat/bertindak dan

3)

Pasal 4

atau

4)

Pasal 5

Hal

ini

berakibat

terjadinya

mengambil keputusan AP, sehingga

penyelesaian program kegiatan dan realisasi
anggaran menjadi terlambat dan tidak tepat
waktu.

Pelaksanaan

akhirnya

bertumpuk

realisasi
pada

anggaran

akhir

tahun

(2) Perlindungan hukum terhadap warga
masyarakat
Dalam

menyelenggarakan

administrasi

anggaran.

pemerintahan dan pelayanan publik, masih

Kesalahan administrasi dan prosedur atau

banyak

kasus-kasus

sewenang-wenang,

maladministrasi,

tidak

serta

merta pejabat/PNS digiring ke ranah hukum

pejabat/pegawai

yang

diskriminatif,

bertindak
minta

dilayani dan cenderung berperilaku koruptif

seperti menunda-nunda pelayanan dan tidak

4)

Pasal 10

disiplin.

5)

Pasal 11

Pada sistem pemerintahan yang demokratis,

6)

Pasal 12

warga negara ditempatkan sebagai mitra

7)

Pasal 18

sejajar

8)

Pasal 19

penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

9)

Pasal 37

Keputusan administrasi pemerintahan yang

10) Pasal 39

dengan

pegawai

negeri

dalam

berdampak memberatkan warga masyarakat,
maka

sebelum

keputusan

ditetapkan

(3) Conflict of interest (Konflik kepentingan)

pejabat/pegawai, warga masyarakat diberi

Dalam membuat keputusan AP adalah alami

hak untuk didengar pendapatnya dan melihat

seorang

dokumentasi administrasi yang terkait. Warga

mendahulukan/ mengutamakan kepentingan

masyarakat

pribadi, keluarga atau kelompok dari pada

diberi

kesempatan

untuk

Pejabat/PNS

mengajukan upaya keberatan kepada atasan

kepentingan

pembuat

seringkali

keputusan

dan

apabila

tidak

ditanggapi

umum
terjadi

lebih

cenderung

(negara),

sehingga

penyalahgunaan

kewenangan yang menyimpang dari tujuan

atasannya, warga masyarakat juga dapat

pemberian kewenangan itu sendiri.

mengajukan gugatan melalui Peradilan TUN.

Untuk

Materi RUU AP yang terkait antara lain :

kepentingan

1)

Pasal 3

keputusan administrasi pemerintahan, pejabat

2)

Pasal 5

yang berwenang menjadi tidak berwenang

3)

Pasal 6

apabila ada keterlibatan perusahaan anak,

mencegah
dalam

terjadinya
proses

konflik

pembuatan

keluarga atau famili yang bersangkutan.

APBN/APBD tidak ada alokasi dana untuk

Pembuatan keputusan penunjukan pemenang

beli beras atau bahan makanan, dan yang

tender misalnya, diambil alih oleh atasan

ada hanyalah dana untuk perjalanan dinas

pejabat berwenang atau penunjukan pejabat

atau

lain yang sederajat yang tidak menimbulkan

pejabat/pegawai

konflik kepentingan.

hukumnya

Materi RUU AP yang terkait antara lain :

keputusan/diskresi

dengan

mengalihkan

(1) Pasal 13

penggunaan

tersebut.

Selama

(2) Pasal 14

kewenangan menetapkan keputusan diskresi

(3) Pasal 15

tidak pernah diuji di Peradilan TUN.

(4) Pasal 16

Dalam RUU AP, keputusan/diskresi yang

perawatan
yang

gedung,

maka

berwenang

wajib

untuk

dana

mengambil

ini

telah dibuat pejabat pemerintahan, dapat diuji
(4) Kewenangan Diskresi oleh Pejabat/Badan
Pemerintahan
Keputusan/tindakan

dan

dipertanggungjawabkan

dihadapan

hukum (Peradilan TUN).
pejabat/pegawai

yang

Selain

itu,

keputusan

diskresi

wajib

perundang-undangan

yang

bersifat diskresif diperlukan untuk mengatasi

mempertimbangkan:

kekosongan hukum, keadaan darurat atau

(1) tujuan diskresi;

menyelamatkan

(2) peraturan

jiwa

manusia

atau

memperlancar pelaksanaan tugasnya diberi

menjadi dasar diskresi; dan ;

bingkai prinsip-prinsip tata kepemerintahan

(3) asas-asas umum pemerintahan yang baik.

yang baik. Misalnya, ketika terjadi bencana

Penggunaan

alam atau kelaparan,

mempertanggungjawabkan

sedangkan didalam

diskresi

wajib
keputusannya

kepada pejabat atasannya dan masyarakat

sumber daya 4 M+T dapat dihitung secara

yang terkena dampak tindakan diskretif.

benar.

Materi RUU AP yang terkait, yaitu Pasal 6

Selain itu SOP sebagai alat ukur untuk

mengatur batas-batas diskresi administratif

menilai dan mengawasi apakah telah terjadi
pemborosan sumber daya, penyimpangan

(5) Birokratisme dalam proses pelayanan kepada
masyarakat

prosedur

dan

maladministrasi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Selama

ini

pejabat/PNS

menyelenggarakan

dalam

administrasi

RUU AP mewajibkan setiap pimpinan instansi
untuk

membuat

SOP

administrasi

pemerintahan dan pelayanan publik belum

pemerintahan

mempunyai sistem kerja (business process)

kewenangan yang dimiliki serta diumumkan

yang

kepada publik.

baku/standar

dalam

menyelesaikan

sesuai dengan

tugas

suatu pekerjaan.

Materi RUU AP yang terkait antara lain :

Sebagai akibat belum adanya sistem kerja

(1) Pasal 5

yang

(2) Pasal 6

baku

(SOP)

terjadi

pemborosan

sumberdaya 4M+T (Man, Money, Material,

(3) Pasal 20

Machine and Timed) yang digunakan dalam

(4) Pasal 35

dan

menyelesaikan pekerjaan. SOP (Standard
Operating
profesional,

Procedures)

adalah

panduan/pedoman

instrumen
kerja

pejabat/pegawai, dan dengan SOP kebutuhan

(6) Kepastian hukum
Selama

ini

banyaknya
pemerintahan

dirasakan

oleh

keputusan
yang

sering

masyarakat
administrasi
berubah-ubah

seperti RUTR (Rencana Umum Tata Ruang)

(3) Pasal 5

dan tidak konsisten sehingga menimbulkan

(4) Pasal 6

ketidakpastian hukum, merugikan masyarakat

(5) Pasal 10

dan tidak jelasnya mekanisme pengajuan

(6) Pasal 11

keberatan dan proses penyampaian keluhan

(7) Pasal 13

kepada pejabat pemerintah yang berwenang.

(8) Pasal 14

Ketidakpastian hukum berdampak kepada

(9) Pasal 18

iklim investasi, kemudahan pelayanan dan

(10) Pasal 19

sulitnya menerapkan sistem dan prosedur

(11) Pasal 20

kerja

dengan

menggunakan

teknologi

informasi dan komunikasi (E-Gov). Untuk

(7) Bantuan Kedinasan

membangun kepastian hukum harus diawali

Selama ini administrasi bantuan kedinasan

dengan

dalam penyelengaraan pemerintahan belum

mewajibkan

kepada

pejabat

pemerintah dan PNS untuk menerapkan

ada

asas-asas
bertindak

kepemerintahan
dalam

koridor

pedoman

dan

aturan

yang

jelas,

yang

baik,

sehingga hubungan dan kerjasama antar

hukum

dan

instansi belum berjalan secara optimal, antara

kewenangan yang dimiliki, transparan dan

lain

memperhatikan,

penanggulangan bencana alam, keadaan

mendengar

keluhan/

misalnya

penyediaan

dalam

pendapat dan tidak merugikan masyarakat.

darurat,

Materi RUU AP yang terkait antara lain :

pengamanan dan lain-lain.

(1) Pasal 3

Terjadi

(2) Pasal 4

penggunaan personil, aset dan anggaran

kekaburan

bantuan

kegiatan

keamanan,

pertanggung

jawaban

pada instansi yang menerima maupun pada

TUN belum berlandaskan kepada ketentuan

instansi yang memberikan bantuan kedinasan

hukum

tersebut.

Administrasi Pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan aturan main

Karena belum adanya hukum materiil, maka

bantuan kedinasan yang mengatur hak dan

keputusan Peradilan TUN yang telah memiliki

kewajiban

kekuatan hukum tetap pun tidak dapat

pengenaan

kedua
biaya

belah
pada

pihak

termasuk

badan/pejabat

materiil

yang

diatur

dalam

UU

dilaksanakan secara konkrit.

pemerintah yang meminta bantuan.

RUU AP diperlukan sebagai hukum materiil

Materi RUU AP yang terkait antara lain :

dan

(1) Pasal 7

kewenangannya dalam memutuskan perkara

(2) Pasal 8

dimana

(3) Pasal 9

eksekutorial (pemberian sanksi administratif).

peranan

Hakim

Hakim

TUN

TUN

diberi

diperkuat

kewenangan

Materi RUU AP yang terkait antara lain :
(8) Revitalisasi Peradilan TUN

(1) Pasal 6

Untuk menilai dan mengawal penerapan

(2) Pasal 39

asas-asas umum pemerintahan yang baik,

(3) Pasal 41

Peradilan TUN memegang peranan yang

(4) Pasal 43

penting.

(5) Pasal 44

Selama ini proses Peradilan TUN baru
berlandaskan hukum acara/formil (UU No. 5

VI. Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi

Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

secara

lengkap

yang

perumusan

Peradilan TUN) dan keputusan Peradilan

terakhir, yang merupakan hasil Rapat Terbatas

Kabinet tanggal 23 Juli 2008, dan rapat sinkronisasi

mengakibatkan pelaksanaan tugas dan wewenang

serta Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Bidang

antar instansi menjadi tumpang tindih. Ketidakjelasan

Kesejahteraan Rakyat tanggal 6 Agustus 2008,

praktek penyelenggaraan negara bisa dilihat di dalam

seperti terlampir.

pengaturan berlalu lintas misalnya. Hal ini terjadi di

RUU AP sejak tahun 2006/2007 dan 2007/2008,

jalan TB Simatupang Jakarta. Berbagai instansi

termasuk dalam Prioritas Legislasi Nasional Dewan

terlihat mengatur kendaraan yang lalu lalang di jalan

Perwakilan Rakyat prosesnya belum berlanjut, karena

tersebut. Instansi tersebut adalah Polisi, DLLAJ dan

masih

Marinir.

menunggu

Perwakilan

Surat

Rakyat,

Presiden

untuk

proses

ke

Dewan

pembahasan

Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua, korrdinasi pelaksanaan tugas antar
instansi belum terlaksana;
Ketiga,

BAB III

kontrol

masyarakat

(socil

control)

hukum

masih

lemah,

turut

serta

dalam

masih kurang;
Keempat,penegakan

MASALAH-MASALAH
DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

sehingga

instansi

lain

menyelesaikan persoalan.
Kelima, Disiplin masyarakat juga menunjukkan
tingkatan rendah, hal ini tercermin dalam kehidupan

A. Pendahuluan
Di dalam praktek penyelenggaraan negara,
muncul

berbagai

Administrasi

persoalan

Negara,

pertama

dalam
dan

Hukum
terutama

mengenai pengaturan tugas dan wewenang berbagai
instansi di Indonesia yang masih kurang jelas. Hal ini

sehari-hari yang bisa dilihat dalam mengendarai
sepeda motor yang tidak lagi mengabaikan traffict
light, penyeberangan jalan tidak di zebra cross
walaupun ada, tidak mau menggunakn jembatan
pnyeberangan, bahkan berdirinya pagar pembatas

jalan yang kokoh sehingga tidak dapat diterobos

diatur secara lengkap dalam Undang-undang Dasar

orang meenjadi pemandangan sehari-hari. Kadar

1945.

disiplin masyarakat yang rendah ini perlu dilakukan

Republik Indonesia menunjukkan bahwa setiap

pendidikan sejak dinik, di sekolah-sekolah perlu

lembaga tinggi negara adalah sejajar. Lembaga-

diajarkan dan ditegakkan disiplin yang ketat, kalau

lembaga tiggi negara yang dimaksud adalah Majelis

perlu diperlombakan.

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai

Struktur

ketatanegaraa

negara

kesatuan

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Hubungan Lembaga Tinggi Negara, dan Pemerintah

Presiden,

Badan

Pemeriksa

Keuangan

(BPK),

Daerah. Hal ini penting mengingat bahwa pengaturan

Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi

mengenai hubungan lembaga tinggi negara dan

(MK). Hubungan antar lembaga tinggi negara secara

pemerintah daerah di Indonesia sudah cukup baik,

singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

sehingga perlu dijadikan acuan. Hal ini berbeda
a. Hubungan antara MPR, DPR dan DPD

dengan hubungan antar instansi di tingkat yang lebih

MPR

rendah yang masih menimbulkan berbagai persoalan

pada

hakekatnya

adalah

nama

parlemen atau lembaga perwkilan di Indonesia.

seperti dikemukakan di atas.

Struktur parlemen Indonesia terdiri dari dua kamar
atau sering disebut dengan bicameral yang diatur

B. Pembahasan

secara tegas di dalam UUD 1945 yang terdiri atas
B.1. Hubungan Lembaga Tinggi Negara
Berdasarkan

UUD

1945

Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih
yang

telah

melalui pemilihan umum.19 Dalam kedudukannya

diamandemen beberapa kaki, Indonesia memiliki 7
tujuh lembaga tinggi negara. Akan tetapi hubungan
antar lembaga-lembaga tinggi negara tersebut tidak

19

Indonesia, Undang Undang Dasar, UUD 1945, Pasal 2 ayat (1). Periksa
juga Indonesia, Undang Undang Susduk, UU Nomor 22 tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

yang demikian, hakekat MPR merupakan majelis

ada dalam forum MPR. Akan tetapi karena DPD

persidangan bersama (joint session) antara DPR

juga

dan DPD tatkala putusan-putusan harus diambil

pendapat dan pertimbangan serta kewenangan

oleh para anggota parlemen Indonesia itu sebagai

membahas RUU bersama DPR, maka DPD juga

anggota MPR.20 Hal ini ditegaskan kembali dalam

mempunyai

UU Nomor

2003 bahwa MPR

meskipun tidak perlu menyebabkan para anggota

merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang

dapat disebut sebagai legislator. Oleh karena itu,

berkedudukan sebagai lembaga negara.21 Namun

DPR dan DPD mencerminkan sistem bicameral

suatu parlemen dikatakan dua kamar biasanya

yang tidak sempurna atau biasa juga disebut

adalah apabila kedua parlemen itu sama-sama

bicameral

mempunyai kedudukan sebagai lembaga legislatif.

bicameralism). Bahkan keberadaan MPR, DPR dan

DPD pada hakekatnya bukanlah lembaga legislatif

DPD itu dapat pula disebut sebagai bangunan

yang berdiri sendiri, yang mempunyai kewenangan

parlemen unicameral yang tidak murni, karena

penuh dalam urusanlegislatif dan karena itu dapat

pada pokoknya fungsi legislasi berada di tangan

disebut sebagai untuk tingkat UU adalah DPR,

DPR, tetapi disampingnya ada DPD yang juga

sedangkan untuk tingkat UUD fungsi legislatif itu

menjadi tugas sebagai partenr in legislation.

22

tahun

diberi

kewenangan

kewenangan

yang

untuk

di

sederhana

mengajukan

bidang

atau

legislatif,

lunak

(soft

Disamping itu MPR sendiri tetap dianggap penting
karena

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, LN Tahun 2003 Nomor 92 TLN Nomor 4310, Pasal 2.
Jimly Asshiddiqie, Hubungan Kerja Antara DPD Dengan DPR dan
Lembaga Negara Lainnya,dalam buku Dewan Perwakilan Rkyat Daerah,
dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Janedjri M, Gaffar dll
Editor, Setjend MPR bekerjasama dengan UNDP, 2003, hlm 116.
Indonesia, Undang Undang Susduk, Op. Cit., Pasal 10.

kewenangan-kewenangan

yang berdiri sendiri, terlepas dari pengertian

20

21

mempunyai

lembaga DPR dan DPD.22

22

Jimly Asshiddiqie, Op. Cit.

b. Hubungan antara MPR, DPR dan MK

Pasal 7B ayat (1) menentukan bahwa Usul

Hubungan antara MPR, DPR dan MK

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

terjalin terutama dalam persoalan yang berkaitan

dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dengan pertanggungjawaban Presiden yang dapat

kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya

mengakibatkan

Presiden

dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan

(impeachment) dalam masa jabatannya. Hal ini

kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,

terlihat dalam Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1) sampai

mengadili,

dengan ayat (7) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil

mengatur mengenai prosedur dan mekanisme

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum

impeachment.

berupa penghianatan terhadap negara, korupsi,

pemberhentian

dan

memutus

pendapat

Dewan

Pasal 7A menentukan bahwa Presiden

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan

perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa

dalam

Majelis

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi

Dewan

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

masa

jabatannya

Permusyawaratan

Rakyat

oleh

atas

usul

Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah
melakukan
penghianatan

pelanggaran
terhadap

hukum

berupa

negara,

korupsi,

Presiden.
Pasal 7B ayat (2) menentukan bahwa
Pendapat

Dewan

Perwakilan

Rakyat

bahwa

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan

perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa

pelanggaran hukum tersebut ataupun tidak dapat

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan

Presiden.

fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7B ayat (3) menentukan bahwa

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

kepada

Presiden,

Mahkamah

Konstitusi

hanya

dapat

Dewan

Perwakilan

dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya

menyelengga-rakan

2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat

meneruskan pemberhentian Presiden dan/atau

yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri

Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan

oleh sekurang-kurangya 2/3 dari jumlah anggota

Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat.

sidang

Rakyat

paripurna

untuk

Pasal 7 ayat (6) menentukban bahwa

Pasal 7B ayat (4) menentukan bahwa

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

wajib

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili

menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul

dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap

Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut

tigapuluh hari sejak Majelis Permusyawaratan

paling

Rakyat menerima usul tersebut.

lama

sembilan

puluh

hari

setelah

permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima
oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 7B ayat (7) menentukan bahwa
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas

Pasal 7B ayat (5) menentukan bahwa

usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa

Presiden harus diambil dalam rapat paripurna

Presiden

dan/atau

Presiden

terbukti

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri

hukum

berupa

oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota

negara,

korupsi,

dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden

perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa

dan/atau

melakukan
penghianatan

Wakil

pelanggaran
terhadap

Wakil

Presiden

diberi

kesempatan

menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna

BBM, mencantumkan konsideran yang merujuk ke

Majelis Permusyawaratan Rakyat.

UU 22/2001 tentang Migas yang sebetulnya sudah

MPR memutuskan usul DPR berdasarkan
putusan

Mahkamah

Konstitusi

untuk

penetapan harga BBM yang masih mengikuti

Wakil

mekanisme pasar. Padahal tiga pasal, yakni pasal

setelah

12 ayat 3, pasal 20 ayat 1, dan psal 28 ayat 2 dan

diberi

3, dalam UU No. 22/2001 tentang Migas ditolak

kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di

MK melalui putusan judicial review pada 21

memberhentikan

Presiden

Presiden

masa

dalam

Presiden

dan/atau

dan/atau

jabatannya

Wakil

dalam Sidang Paripurna MPR.
Dalam

praktek

Presiden
23

Desember 2004.

ketatanegaraan

di

Mencermati praktek ketatanegaraan ini,

Jimly

dapat dianalisis beberapa hal yakni pertama,

Asshiddiqie, pernah memberikan surat kepada

mekanisme impeachment telah jelas diatur dalam

Presiden Republik Indonesia,

UUD

Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi,

Yudhoyono,

23

ditolak MK. Ketua MK mempertanyakan dasar

Perubahan

Ketiga,

bahwa

usul

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

No.55/2005 yang mengatur kenaikan harga BBM.

dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Surat

memancing

kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya

munculnya tafsir politik bahwa Presiden melanggar

dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan

UUD

kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,

1945,

Ketua

keberadaan

1945

Perpres

dari

terkait

Susilo Bambang

MK

disusul

tersebut

munculnya

impeachment

(menjatuhkan)

Wakil

DPR,

wacana

yang

dilontarkan

Maarif.

Peraturan

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil

Presiden No. 55/2005 tentang kenaikan harga

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum

Ketua

Ibid., Pasal 11 huruf c.

Zainal

mengadili,

dan

memutus

pendapat

Dewan

berupa penghianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

penghianatan

perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi

perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi

Presiden.

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Dengan

demikian

impeachment

diawali

mengajukan

permintaan

Konstitusi

untuk

dari

prakarsa

kepada

memeriksa,

prosedur

Presiden.

DPR

Mahkamah

mengadili,

terhadap

Ketiga

bahwa

negara,

MK

tidak

korupsi,

memiliki

kewenangan menguji sebuah aturan dibawan
UU.24

dan

Kewenangan

untuk

menguji

materiil

memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat,

Peraturan Presiden No. 55/2005 itu ada di

bukan prakarsa dari MK mengajukan surat kepada

Mahkamah Agung (MA).25 Dengan demikia MK

Presiden. Setelah itu Mahkamah Konstitusi wajib

tidak berwenang mengurusi peraturan di bawah

memeriksa, mengadili, dan memutus dengan

UU dalam bentuk apapun, baik melalui surat,

seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut.

fatwa, opini dan lain sebagainya. Berdasarkan hal-

Selanjutnya

Konstitusi

hal tersebut maka praktek ketatanegaraan berupa

memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil

penerbitan surat MK kepada Presiden, secara

Presiden terbukti melakukan pelanggaran, DPR

yuridis

menyelenggarakan

menjatuhkan Presiden walaupun secara sosiologis

apabila

meneruskan
dan/atau

usul

Wakil

Mahkamah

sidang

paripurna

pemberhentian
Presiden

kepada

untuk
Presiden

ada

Majelis

tidak

sedikit

dapat

gejolak

dijadikan

di

alasan

masyarakat.

untuk

Hal

dipertegas dalam UUD yang menentukan bahwa

Permusyawaratan Rakyat. Kedua,bahwa obyek
yang dimintakan putusan MK telah jelas dan
limitatif

yakni

pelanggaran

hukum

berupa

ini

24

25

Indonesid, Undang Undang Dasar, Op.Cit., Pasal 24 C ayat (1).
Indonesia, Undang Undang Susduk, Op. Cit.., Pasal 24A ayat (1).

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat

pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR.28

memberhentikan

Presiden

Wakil

Yang dimaksud dengan MPR melantik Presiden

Presiden

masa

menurut

dan Wakil Presiden adalah peresmian Presiden

dalam

Undang-Undang Dasar.

dan/atau

jabatannya

26

dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum yang
ditandai dengan pengucapan sumpah/janji dalam

c. Hubungan antara MPR dengan Presiden

Sidang Paripurna MPR.

dan/atau Wakil Presiden

mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden

Hubungan

antara

MPR

dan

Presiden

bersumpah menurut agama atau berjanji dengan

dan/atau Wakil Presiden terihat dalam beberapa

sungguh-sungguh di hadapan Sidang Paripurna

hal, yakni pertama, melantik Presiden dan/atau

DPR. Jika MPR dan DPR tidak dapat mengadakan

Wakil hasil pemilihan umum. Kedua, melantik

sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah

Wakil Presiden apabila Presiden mangkat. Ketiga,

menurut agama atau berjanji dengan sungguh-

memilih Wakil Presiden jika ada kekosongan.

sungguh di hadapan Pimpinan MPR.

Keempat, memilih Presiden dan/atau Wakil apabila

Presiden

jabatannya. Kelima, memberhentikan Presiden

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

melaksanakan

hal

Permusyawaratan
dan/atau

27

Untuk hal yang kedua, MPR melantik Wakil

keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa

Untuk

26

Jika MPR tidak dapat

Wakil

yang
Rakyat

Presiden27

pertama,
melantik

menjadi

kewajibannya

apabila

Presiden

dalam

jabatannya.29

Majelis
Presiden

berdasarkan

hasil
28

Indonesia, Undang Undang Susduk, Op. Cit,., Pasal 11 huruf b.

29

Ibid.,Pasal 11 huruf d.

Indonesia, Undang Undang Dasar, Op. Cit , Pasal 3 ayat (3).
Ibid., Pasal 3 ayat (2).

Presiden

masa

Untuk hal yang keempat, MPR memilih

jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan

Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan

Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik

Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil

atau gabungan partai politik yang paket calon

Presiden

selambat-

Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara

hari.30

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan

dalam

lambatnya

dalam

masa
waktu

jabatannya
enam

puluh

Pengusulan dua calon Wakil Presiden kepada

sebelumnya,

sampai

habis

masa

jabatannya

MPR adalah prakarsa Presiden. Dua calon Wakil

selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.32

Presiden tersebut berasal dari satu partai politik

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa konstitusi

atau gabungan partai politik yang mengajukan

Indonesia menghendaki adanya pasangan yang

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang

lengkap antara Presiden dan Wakil Presiden untuk

bersangkutan dalam pemilihan umum Presiden

menghindari kemungkinan kekosongan Kepala

dan Wakil Presiden.31 Dari ketentuan tersebut

Negara dan Kepala Pemerintahan, walaupun

terlihat bahwa konstitusi Indonesia menghendaki

secara teoritis sebenarnya dapat digantikan oleh

adanya pasangan yang lengkap antara Presiden

pejabat yang lain misalnya Menlu, Mendagri dan

dan Wakil Presiden. Hal ini untuk menghindari

Menhan secara bersama-sama.

kemungkinan kekosongan Kepala Negara dan
Kepala Pemerintahan jika Presiden berhalangan.
Hubungan

MPR

Hubungan antara DPR dengan Presiden

memilih Presiden dan/atau Wakil apabila keduanya

terjalin pada saat: Pertama, Persiden meresmikan

berhenti

keanggotaan DPR. Hal ini ditegaskan dalam UU

secara

30

Ibid.,Pasal 11 huruf e.

31

Penjelasan Pasal 11 huruf e.

yang

kelima

bersamaan

adalah

d. Hubungan DPR dan Presiden

dalam

masa

No. 22 Tahun 2003 yang menentukan bahwa
32

Ibid.,Pasal 11 huruf f.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan

1945 Pasal 20 ayat (2) UUD menegaskan bahwa

Presiden,33 peresmian anggota DPR sekaligus

Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh

dengan peresmian anggota MPR yang ditetapkan

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk

satu naskah dalam Keputusan Presiden. Nama-

mendapat persetujuan bersama, yang diperjelas

nama anggota DPR berdasarkan hasil pemilihan

dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 bahwa DPR

umum dilaporkan oleh KPU kepada Presiden, DPR

membentuk undang-undang yang dibahas dengan

memberikan persetujuan kepada Presiden atas

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.37

pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi

Selain dari pada itu hubungan DPR dan Presiden

Yudisial,

34

DPR memberikan persetujuan calon

terjalis setelah Presiden mengeluarkan Peraturan

hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk

Pemerintah

ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden,35

kemudian

dan DPR memilih tiga orang calon anggota hakim

persetujuan

konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden

undang-undang.38

untuk ditetapkan.36

persetujuan dalam hal ini adalah menyetujui atau

Kedua, dalam bidang legislasi, hubungan
antara

DPR

dan

Presiden

terjalin

saat

34

Ibid.,Pasal 26 ayat (1) huruf j.

35

Ibid.,Pasal 26 ayat (1) huruf k.

36

Ibid.,Pasal 26 ayat (1) huruf l.

membahas

peraturan

dan

memberikan

pemerintah

Yang

dan

pengganti

dimaksud

dengan

Undang-undang.
Ketiga, hubungan antara DPR dengan
Presiden

Indonesia, Undang Undang Susduk, Op. Cit,., Pasal 17 ayat (2).

DPR

Undang-undang

tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti

pembahasan UU. Hal ini ditentukan dalam UUD
33

Pengganti

terlihat

dari

kewenangan

DPR

memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk
37

38

Ibid.,Pasal 26 ayat (1) huruf a.
Ibid.,Pasal 26 ayat (1) huruf b.

mengangkat duta, menerima penempatan duta

Anggota

DPR

sebelum

memangku

negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam

jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara

pemberian amnesti dan abolisi39 dan keempat,

bersama-sama

hubungan antara DPR dengan Presiden, terlihat

Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR.41

dari kewenangan DPR memberikan persetujuan

Namun apabila ada nggota DPR yang berhalangan

kepada

mengucapkan

Presiden

untuk

menyatakan

perang,

yang

dipandu

sumpah/janji

oleh

ketua

bersama-sama

membuat perdamaian, dan perjanjian dengan

tersebut, maka ia mengucapkan sumpah/janji yang

negara lain, serta membuat perjanjian internasional

dipandu oleh Pimpinan DPR.42

lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait
dengan

beban

keuangan

negara

f. Hubungan DPR dan DPD

dan/atau

Hubungan antara DPR dan DPR terjalin

pembentukan undang-undang.40

terutama dalam bidang legislasi, yakni pada saat:

Dari hal-hal tersebut kiranya dapat diketahui

pertama, DPR menerima dan membahas usulan

bahwa hubungan antara DPR dan Presiden terjalin

rancangan undang-undang yang diajukan DPD

baik pada saat: pertama, Presiden sebagai kepala

yang berkaitan

Negara

mengikutsertakannya

maupun

Presiden

sebagai

kepala

dengan bidang tertentu dan
dalam

pembahasan.43

pemerintahan. Kedua, baik di bidang legislasi

Kedua, pada saat DPR harus memperhatikan

maupun administratif.

pertimbangan

e. Hubungan antara DPR dan MA

41

Ibid., Pasal 19 ayat (1).

DPD

39

Ibid.,Pasal 26 ayat (1) huruf m.

42

Ibid., Pasal 19 ayat (2).

40

Ibid.,Pasal 26 ayat (1) huruf n.

43

Ibid.,Pasal 26 ayat (1) huruf c.

atas

rancangan

undang-

undang APBN dan rancangan undang-undang

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran

yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber

agama.44 Ketiga, disaat DPR membahas dan

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang

Sedangkan

mengenai

pembentukan,

pertimbangan atas rancangan undang-undang

pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan

adalah menyangkut rancangan undang-undang

pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber

anggaran pendapatan dan belanja negara, dan

daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan

otonomi

daerah,

pendidikan, dan agama.

45

pembahasan

pertimbangan
legislasi

dan

yang berkaitan

tertentu.46

Yang

hal

fungsi

pemberian

pajak, pendidikan, dan agama.

Keempat, DPD dapat pengajuan usul, ikut
dalam

dalam

Kelima, DPD dapat mengajukan kepada

memberikan

DPR rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan bidang

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

dimaksud

dengan

daerah,

pembentukan

dan

pemekaran,

dan

legislasi tertentu dalam hal fungsi pengajuan usul

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya

dan ikut membahas rancangan undang-undang

alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta

adalah menyangkut rancangan undang-undang

yang berkaitan dengan perimbangan keuangan

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan

pusat dan daerah.47 Yang dimaksud dengan
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

44

Ibid.,Pasal 26 ayat (1) huruf d.

45

Ibid.,Pasal 26 ayat (1) huruf g.

46

Ibid.,Pasal 41 huruf a.

ekonomi lainnya dalam hal ini adalah DPD
melakukan
47

pengawasan

Ibid., Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 48 huruf a.

atas

pelaksanaan

tentang

Ketujuh, DPD ikut membahas rancangan

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi

ekonomi lainnya yang berada di daerah dan

daerah;

menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan

dapat menjamin kepentingan masyarakat setempat

daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan

dan bangsa Indonesia secara keseluruhan dengan

sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan

tetap menjaga dan memelihara kelestariannya.

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah,

undang-undang

yang

mengatur

Keenam, DPD mengusulkan rancangan
undang-undang

kepada

DPR

dan

hubungan

pusat

dan

daerah;

yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh
pemerintah.50 DPD diundang oleh DPR untuk

DPR

mengundang DPD untuk membahas sesuai tata

melakukan

tertib DPR.48

undang tersebut bersama dengan pemerintah

undang

Pembahasan rancangan undang-

tersebut

dilakukan

rancangan

undang-

DPR

pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan

membahas rancangan undang-undang dengan

Tata Tertib DPR.51 Pembicaraan Tingkat I tersebut

pemerintah.49 Pada saat pembahasan rancangan

dilakukan

undang-undang antara DPR dengan pemerintah,

pemerintah dalam hal penyampaian pandangan

DPD diundang untuk menyampaikan pendapat dan

dan pendapat DPD atas rancangan undang-

pandangannya

undang, serta tanggapan atas pandangan dan

mengenai

sebelum

pembahasan

rancangan

undang-

undang yang diusulkannya pada pembahasan

bersama

pendapat

dari

antara

masing-masing

tahap awal pembicaraan tingkat I.
50

Ibid., Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 48 huruf b.

48

Ibid., Pasal 42 ayat (2) jo Pasal 48 huruf a.

51

Ibid., Pasal 43 ayat (2).

49

Ibid., Pasal 42 ayat (3).

52

Ibid., Pasal 43 ayat (3).

DPR,

DPD,

dan

lembaga.52

Pandangan,

pendapat,

DPD

Pertimbangan tersebut disampaikan secara tertulis

dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan

sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa

lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.53

Keuangan.57

Kedelapan,
pertimbangan

kepada

dan

tanggapan

DPD
DPR

memberikan
atas

rancangan

g. Hubungan antara DPR, DPD dan Presiden

undang-undang APBN dan rancangan undang-

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD

undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,

1945, yang menentukan bahwa Dewan

dan agama.54 Pertimbangan tersebut diberikan

Perwakilan

dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan

membentuk

pembahasan

antara

DPR

dan

pemerintah.

55

Rakyat

memegang

undang-undang,

kekuasaan
maka

DPR

merupakan lembaga yang berwenang membentuk

Pertimbangan tersebut menjadi bahan bagi DPR

undang-undang,

dalam

berdasarkan Pasal 22 D UUD 1945 hanya

melakukan

pembahasan

dengan

pemerintah.56

sedangkan

wewenang

DPD

memiliki kewenangan terbatas, yakni terbatas

Selain dalam bidang legislasi, hubungan

pada wewenang untuk: mengajukan rancangan

antara DPR dan DPD juga terjalin saat DPD

undang-undang

tertentu

memberikan pertimbangan kepada DPR dalam

Perwakilan Rakyat,58 ikut membahas rancangan

pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

undang-undang

tertentu,59

kepada

dan

Dewan

melakukan

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
53

Ibid., Pasal 43 ayat (4).

54

Ibid.,Pasal 44 ayat (1).

55

56

57

Ibid., Pasal 45.

Ibid.,Pasal 44 ayat (2).

58

Indonesia, UUD, Op. Cit., Pasal 22 D ayat (1).

Ibid.,Pasal 44 ayat (3).

59

Ibid., 22 D ayat (2).

tertentu saja.60 Berdasarkan kedua pasal tersebut
tercermin bahwa hubungan antara DPD dan

Hubungan antara DPR, DPD dan BPK diatur

Presiden tidak seluas hubungan antara DPR dan

dalam dua pasal, pertama, Pasal 23 E ayat (2) dan

Presiden. Sedangka hubungan antara DPR, DPD

kedua, Pasal 23 F ayat (1) perubahan ketiga UUD

dan Presiden telihat lebih sempit lagi, yakni lebih

1945. Pasal yang pertama menentukan bahwa

ditekankan pada saat pembahasan RUU tertentu

hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK

saja.

diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
Apalagi kewenangan DPD dalam bidang

dengan kewenangan masing-masing. Hal tersebut

pembuatan UU APBN, ia hanya mempunyai

ditegaskan kembali dalam UU Nomor 23 Tahun

kewenangan

2003 bahwa DPD menerima hasil pemeriksaan

sebatas

pada

memberikan

pertimbangan saja. Hal ini berdasarkan Pasal 23

keuangan

negara

ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa

Keuangan

untuk

Rancangan undang-undang anggaran pendapatan

pertimbangan

dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk

undang-undang yang berkaitan dengan APBN.62

dibahas bersama
dengan

60

h. Hubungan antara DPR, DPD dan BPK

Dewan

memperhatikan

Badan

dijadikan

bagi

DPR

bahan
tentang

Pemeriksa
membuat
rancangan

Perwakilan

Rakyat

Laporan BPK itu diperlukan oleh DPD adalah

pertimbangan

Dewan

dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai

Perwakilan Daerah. Hal ini dipertegas dengan UU

pengawas

susduk

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan

yang

menentukan

bahwa

DPR

atas

pelaksanaan

memperhatikan pertimbangan DPD.61

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

Indonesia, UU Susduk, Op. Cit..,Pasal 26 ayat (1) huruf e.

Ibid., Pasal 47.

hubungan

mengenai

penggabungan

Ibid., 22 D ayat (3).

daerah,

UU

menetapkan APBN bersama Presiden dengan

62
61

dari

pusat

dan

sumber

daya

ekonomi

lainnya,

pelaksanaan

B.2. Pemerintahan Daerah

APBN, pajak, pendidikan dan agama.
Pasal

bahwa

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang

dengan

berbentuk Republik. Artinya bahwa Negara Indonesia

memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan

adalah suatu eenheidsstaat sehingga Indonesia tidak

oleh Presiden.63 Disini terlihat bahwa fungsi DPD

mempuyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat

adalah

Staat.

anggota

yang

BPK

sebagai

kedua

UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa

dipilih

menentukan
oleh

lembaga

DPR

yang

memberikan

pertimbangan kepada DPR dalam rangka memilih
anggota

BPK.

Sebagai

pemberi

dalam BAB VI Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B.

pertimbangan, DPD tidak mempunyai kewenangan

Pasal 18 menentukan bahwa (1) Negara Kesatuan

untuk

Republik

menentukan,

dan

lembaga

UUD 1945 mengatur pemerintahan daerah di

yang

mempunyai

Indonesia

dibagi

atas

daerah-daerah

kewenangan untuk menentukan tetap berada di

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten

tangan DPR.

dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur

i. Hubungan DPR dan BPK

dengan undang-undang, (2) Pemerintahan daerah

Hubungan antara DPR dan BPK terjalin

provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan

disaat DPR membahas dan menindaklanjuti hasil

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan

otonomi dan tugas pembantuan, (3) Pemerintahan

negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa

daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki

Keuangan.64

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum, (4)

63

Ibid.,Pasal 26 ayat (1) huruf h.

64

Ibid.,Pasal 26 ayat (1) huruf i.

Gubernur,
sebagai

Bupati,
kepala

dan

Walikota

pemerintah

masing-masing
provinsi,

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, (5)

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-

undang-undang.

luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

undang-undang

urusan

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

Pemerintah Pusat, (6) Pemerintahan daerah berhak

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

menetapkan

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

ditentukan

peraturan

daerah

bahwa (1) Negara mengakui dan menghormati

sebagai

daerah

dan

peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan, (7) Susunan dan tata cara

(2)

Negara

mengakui

dan

yang diatur dalam undang-undang.
Mencermati

pasal-pasal

tersebut

di

atas,

penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam

menunjukkan bahwa pertama, Indonesia dibagi atas

undang-undang. Pasal 18A menentukban bahwa (1)

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan

atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan

atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur

daerah. Kedua, Republik Indonesia memperhatikan

dengan

kekhususan dan keragaman daerah. Ketiga, Negara

undang-undang

dengan

memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah. (2) Hubungan

mengakui

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber

masyarakat

daya

tradisionalnya.

alam

dan

sumber

daya

lainnya

antara

dan

menghormati

hukum

adat

Kesemuanya

kesatuan-kesatuan
beserta
itu

dibentuk

hak-hak
dalam

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur

kerangka negara kesatuan (eenheidsstaat), bukan

dan

negara bagian.

dilaksanakan

secara

adil

dan

selaras

berdasarkan undang-undang. Pasal 18B menentukan

Dalam

rangka

eenheidsstaat

berbagai

mewujudkan

tujuan

mengenai semua cabang pemerintahan, yaitu

dinamika

legislatif, judikatif, dan eksekutif, termasuk fungsi-

dengan

fungsi pelayanan umum yang bersifat tetap.

perundang-

Sedangkan tradisi di inggris dan erpoa pada

undangan yang mengatur mengenai pemerintahan

umumnya serta beberapa negara Asia, Afrika, dan

daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut,

Amerika

antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945,

diartikan sebagai kebinet saja, yaitu para Menteri

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-

dan

upaya

ketatanegaraan

terus

penyempurnaan

berbagai

dalam

dilakukan
peraturan

Undang Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden

Latin,

perkataan

pemerintah

departemen-departemen

Kementrian yang mereka pimpin.

atau

lazim

Kantor

65

Nomor 6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden

Meskipun terdengar agak janggal,

Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 18

kongres (parleme) Amerika Sserikat dianggap

Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974,

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UU

Pemerintah Amerika Serikat. Kata pemerintah itu,

Nomor 32 Tahun 2004.

misalnya juga dipakat dalam Pasal 12 Konstitusi
AS

a. Pengertian Pemerintah

yang

menyatakan

bahwa

surat

tetapi

suara

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus
mengenai

disampaikan dalam keadaan tertutup (sealed)

pengertian pemerintah sama dengan pendapat Ivo

kepada the seat of the Government of the United

D.

Stated, directed to the President of the Senate.

Pendapat

Duchacek

Jimly

yang

Asshiddiqie

membedakan

pengertian

pemerintah versi Amerika dan versi Inggris.

Di

Amerika Serikat, perkataan pemerintah biasanya
digunakan

untuk

memberikan

gambaran

Hal ini berbeda dari Inggris dan negara-negara
65

Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam
Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta, UI
Press, 1996, hlm. 1.

Eropa lainnya, dimana cakupan pengertian kata

Daerah, dan selanjutnya dikuatkan dengan UU

pemerintah itu biasanya hanya dikaitkan dengan

Nomor 32 Tahun 2004 yang mengedepankan

kabinet saja. Meskipun demikian tentu saja dalam

pengertian pemerintah daerah versi Inggris. Hal ini

sistem parlementer seperti di Inggris, pemerintah

sangat tegas ditentukan dalam UU Nomor 22

atau kabinet juga tidak dipisahkan dari parlemen.66

Tahun

1999

Daerah

atas

pengertian
Kepala

Pemerintah

Daerah

beserta

perangkat Daerah lainnya.67 Oleh karena itu

b. Pengertian Pemerintah Daerah
Pada tahun 1974, berdasarkan UU No. 5

DPRD berkedudukan sebagai badan legislatif dan

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif

di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38

Daerah.68

dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974
No.3037),

pengertian

menganut

konsep

pemerintah

Setiap Daerah dipimpin oleh seseorang

daerah

Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang

karena

dibantu oleh seseorang Wakil Kepala Daerah.

pamerintah daerah adalah Kepala Daerah dan

Pasal 31 menentukan bahwa Kepala Daerah

DPRD. Hal ini tercfantum di dalam Pasal 13 ayat

Propinsi

(1).

jabatannya adalah juga sebagai wakil Pemerintah;

Amerika,

oleh

disebut

Gubernur,

yang

karena

Pada tahun 1999 pengertian pemerintah

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya

dalam konteks pemerintah daerah versi Amerika

sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung

tersebut berubah menjadi mengikuti

konsep

pemerintah versi Inggris, yakni setelah dikeluarkan
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
66

terdiri

bahwa

Ibid., hlm. 2.

67

Indonesia, Undang Undang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, LN Tahun 199 Nomor 60, Pasal 14
poin 2.
68

Ibid., Pasal 14 poin 1

jawab

kepada

pelaksanaan

DPRD

Propinsi;

Tata

pertanggungjawaban

cara

Daerah adalah warga negara Republik Indonesia
dengan syarat-syarat:71

tersebut,

ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh

b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan

Pemerintah; Dalam kedudukan sebagai wakil

Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;

Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan

c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang

bertanggung jawab kepada Presiden; Tata cara

mengkhianati

pelaksanaan

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

pertanggungjawaban

tersebut

Negara

Kesatuan

69

Undang-undang Dasar 1945 yang dinyatakan

Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati;

dengan surat keterangan Ketua Pengadilan

ditetapkan oleh Pemerintah.

Kepala Daerah Kota disebut Walikota; Dalam

Negeri;

menjalankan tugas dan kewenangannya selaku
Kepala

Daerah,

Bupati/Walikota

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah

bertanggung

Lanjutan Tingkat Atas dan/atau sederajat;

jawab kepada Daerah Kabupaten/Kota; Tata cara

e. berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;

pelaksanaan

f. sehat jasmani dan rohani;

pertanggungjawaba

tersebut

ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD

g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh

h. tidak pernah dihukum penjara karena

Pemerintah70 dan yang ditetapkan menjadi Kepala

melakukan tindak pidana;
i.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
keputusan pengadilan negeri;

69

70

Republik

Ibid., Pasal 30.
Ibid., Pasal 32.

71

Ibid., Pasal 33.

j.

mengenal daerahnya dan dikenal oleh

sekali masa jabatan.73 Kepala Daerah dilantik oleh

masyarakat di daerahnya;

Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk

k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan

bertindak

l.

memangku

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah;

atas

nama

Presiden,

sebelum

Kepala

Daerah

jabatannya,

mengucapkan sumpah/janji.74
Pengisian jabatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD
melalui

pemilihan

secara

bersamaan;

Calon

Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah,

C. Kesimpulan
1. Permasalahan dalam praktek penyelenggaraan

ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan

negara terutama pertama dan utama mengenai

dan pemilihan; Untuk pencalonan dan pemilihan
Kepala

Daerah

dan

Wakil

Kepala

pengaturan

Daerah,

tugas

Kedua,

Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan

instansi

Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai

koordinasi
belum

masyarakat

anggota; Sekretaris DPRD karena jabatannya

sehingga

anggota.72

(socil

instansi

menyelesaikan
Kepala Daerah mempunyai masa jabatan

pelaksanaan

terlaksana;

Keempat,penegakan

adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan

berbagai

tugas

antar

Ketiga,

kontrol

control)

masih

kurang;

hukum

masih

lemah,

lain

persoalan.

turut

serta

Kelima,

dalam
Disiplin

masyarakat juga menunjukkan tingkatan rendah.

lima tahun dan dapat dipilh kembali hanya untuk

Ibid., Pasal 34.

wewenang

instansi di Indonesia yang masih kurang jelas.

dibentuk Panitia Pemilihan; Ketua dan para Wakil

72

dan

73

Ibid., Pasal 41

74

Ibid., Pasal 42

2. Pengaturan

hubungan

antar

lembaga

tinggi

DAFTAR PUSTAKA

negara perlu dijadikan acuan dalam mengatur
pembagian tugas dan wewenang antar instansi
baik

di

tingkat

Propinsi,

Kabupaten/

Kota,

Kecamatan dan Desa.
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Administrasi negara atau administrasi publik mengandung
pengertian yang luas dan yang sempit. Arti luas, merupakan
kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, dan
dalam arti sempit sebagai kegiatan eksekutif dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mengacu pada berbagai
pendapat tersebut, administrasi negara harus digunakan dan
dipraktekkan secara benar dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan agar tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat dicapai
secara efisien dan efektif.Administrasi adalah sesuatu yang terdapat
di dalam organisasi modern dan memberi hayat kepada organisasi
menjadi berkembang, tumbuh dan bergerak . Oleh karena itu,
keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya
sangat bergantung kepada pelaksanaan administrasinya.
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