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Abstrak - Baik buruk dan efektif tidaknya roda pemerintah sangatlah tergantung pada baik buruknya dan 
efektif tidaknya roda birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan Negara. Tuntutan hati nurani 
rakyat menghendaki adanya birokrasi pemerintah yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam 
melayani dan memberdayakan masyarakat secara sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab serta 
diharapkan para birokrat / aparat mampu untuk menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat dalam 
menjalankan kehidupan (baik dalam pekerjaan ataupun kehidupan pribadinya) sehari hari. Proses reformasi 
birokrasi yang telah dicetuskan pada tahun 1998 dimana masyarakat menghendaki adanya penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik / good governance dan reformasi birokrasi tersebut akan terus berlangsung hingga saat 
ini serta sampai tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan mis management ketika memberikan pelayanan 
public dan mengelolala kekayaan Negara demi kesejahteraan masyarakat.. Metode penelitian yang digunakan 
adalah yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma 
hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa kebijakan reformasi 
birokrasi pada Perpres No. 7/2005 dan UU No 28/1999 telah memberikan aturan yang menjamin bahwa 
kepentingan public, peningkatan kesejahteraan dan keadilan social bagi seluruh rakyat dapat direfleksikan / di 
implementasikan melalui kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip prinsip good 
governance yang tertuang dalam asas asas umum pemerintahan yang baik. 

Kata Kunci: Pemerintahan Yang Baik / Good Governance, Reformasi Birokrasi. 

. PENDAHULUAN 
 

Dalam rangka melindungi tanah air, 
mencerdaskan kehidupan bangsa serta 
memajukan kesejahteraan masyarakat yang 
sesuai dengan amanat pembukaan Undang 
Undang Dasar 1945, maka sangatlah tepat 
melakukan perubahan lingkungan strategi oleh 
karena itu birokrasi pemerintahan haruslah 
senantiasa disempurnakan dan diperbaiki serta 
diperbaharui demi terpenuhinya tuntutan 
masyarakat. Indonesia telah mengalami 
perubahan – perubahan struktural yang besar – 
besaran dan mendasar, terutama sejak reformasi 
telah dicetuskan pada tahun 1998. Secara 
simbolis ada dua hal yang tidak terbayangkan 
untuk dapat disentuh yaitu perubahan dalam 
jabatan Presiden Soeharto dan perubahan 
terhadap Undang Undang Dasar 1945 yang 
cenderung sangat dikeramatkan1. Namun pada 
bulan Mei 1998 sebagai tanda runtuhnya symbol 
                                                        

1Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan 
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi RI, Hal.346 

kekuatan dan kesaktian kekuasaan dan sekaligus 
beralihnya zaman menuju era baru, era 
reformasi, demokrasi dan konstitusi. Reformasi 
yang menuju pada Negara hukum yang 
demokrasi berdasarkan Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945. 
           Sejak tumbangnya pemerintahan orde 
baru sampai dengan berakhirnya pemerintahan 
Indonesia bersatu (yang bertekad akan 
memberantas KKN) dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara, telah banyak terjadi 
penyalahgunaan kekuasaan dan mis- 
management dalam memberikan pelayanan 
public serta dalam mengelola kekayaan negara. 
Terjadinya praktek KKN (korupsi, kolusi dan 
nepotisme) bukan hanya merupakan ancaman 
merugikan keuangan negara tetapi juga telah 
melanggar hak hak social dan ekonomi 
masyarakat. Oleh karenanya praktek KKN bukan 
lagi merupakan kejahatan biasa tetapi sudah 
dapat di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa 
/ extra ordinary crimes. Perilaku perilaku yang 
tidak benar yaitu perilaku yang berdampak 
negatif baik di bidang politik, ekonomi dan 
moneter yang dalam prakteknya dilakukan oleh 
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pihak penyelenggara negara akan lebih 
berbahaya karena akan lebih meningkatkan 
ketidak percayaan masyarakat pada 
penyelenggara pemerintahan negara. Sebagai 
contoh dimana pihak penyelenggaraan 
pemerintahan negara lebih menguntungkan 
kelompok tertentu dalam pengelolaan kekayaan 
negara dan akibatnya akan memberi peluang 
terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan 
nepotisme. Jelas perilaku demikian telah 
merusak sebagian moral para birokrat / aparat 
negara dan sendi - sendi kehidupan berbangsa 
dan bernegara, serta tidak dapat menjadi teladan 
bagi masyarakat. 
Untukmewujudkan penyelenggaraan negara yang 
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme serta dalam rangka menyelamatkan 
dan menormalisasi kehidupan nasional yang 
sesuai tuntutan reformasi, maka diperlukan 
adanya kesamaan visi, misi dan persepsi dari 
seluruh penyelenggara negara dan masyarakat.   
Dengan demikian Penyelenggara Negara 
mempunyai peran penting dalam mewujudkan 
cita – cita perjuangan bangsa.  Sedangkan peran 
serta masyarakat dalam hal ini adalah sesuai 
dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya, 
maka diharapkan masyarakat dapat lebih 
bergairah dalam melakukan kontrol sosial yang 
efektif  dan maksimal terhadap penyelenggaraan 
negara dengan tetap mengingat  dan menaati 
rambu - rambu hukum yang berlaku. Sehingga 
penyelenggara negara dalam melaksanakan 
kewajibannya benar – benar untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat / umum. Oleh karena 
itu sebagai tolok ukur untuk menilai apakah 
penyelenggara negara telah sesuai dalam 
menjalankan tindakannya dalam negara hukum, 
maka dapat menggunakan asas asas umum 
pemerintahan yang baik / AAUPB.      
            Berdasarkan pada Undang Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan 
asas asas umum pemerintahan yang baik adalah 
asas yang menjunjung tinggi norma hukum dan 
kepatutan, kesusilaan,  untuk mewujudkan 
penyelenggaraan yang bersih, bebas dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme. Asas asas 
penyelenggaraan negara yang baik meliputi :  

1. Asas kepastian hukum 
2. Asas tertib penyelenggaraan negara 
3. Asas kepentingan umum 
4. Asas keterbukaan 
5. Asas proporsionalitas 
6. Asas profesionalitas 
7. Asas akuntabilitas 

            Dengan bersandar pada AAUPB  
dapatlah dipahami sebagai asas- asas umum yang 
dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam 
penyelenggaraan pemerintah yang baik, yang 

dengan cara demikian,  maka penyelenggaraan 
negara tersebut menjadi baik, sopan, adil, 
terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran 
peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang / 
detournement de pouvoir dan tindakan sewenang 
–wenang / willekeur. 
              Reformasi birokrasi merupakan 
keseluruhan dari reformasi di bidang politik, 
hukum, perekonomian serta budaya yang harus 
dilakukan secara bersama sama oleh tiga 
lembaga pemegang kekuasaan yaitu eksekutif, 
legislatif dan yudikatif.2  Untuk mencapai 
keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi  
harus ada kerjasama serta checks and balances 
antara ke tiga lembaga tersebut. Oleh karenanya 
harus ada seseorang atau lembaga yang memulai 
dan mengawali adanya keberhasilan reformasi 
total. Untuk menjamin dan mewujudkan 
pemerintahan yang baik, maka harus ada yang 
menjadi prioritas yaitu pembangunan aparatur 
negara dengan tujuan untuk melindungi bangsa 
dan tanah air, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
memajukan kesejahteraan umum dan ikut 
memelihara ketertiban dunia berdasarkan 
perdamaian abadi dan sosial sebagaimana 
tertuang dalam pembukaan Undang Undang 
Dasar 1945. 
                Menurut Tjokroamidjojo,3 keberhasilan 
aparatur negara dalam rangka mewujudkan 
kepemerintahan yang baik dalam era reformasi, 
hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian 
tujuan reformasi yang mencakup : 

1. Mengatasi krisis ekonomi, dalam waktu 
yang sesingkat singkatnya untuk 
menghasilkan stabilitas moneter yang 
tanggap terhadap pengaruh global dan 
pemulihan serta peningkatan aktivitas 
usaha nasional. 

2. Mewujudkan kedaulatan rakyat pada 
seluruh kehidupan bermasyarakat  dan 
bernegara serta peningkatan partisipasi 
politik secara tetib untuk menciptakan 
stabilitas nasional. 

3. Menegakkan hukum berdasarkan nilai – 
nilai kebenaran, kadilan dan HAM  

4. Meletakkan dasar – dasar agenda 
reformasi pembangunan, agama, budaya 
dalam usaha mewujudkan masyarakat 
madani.  
II. PERMASALAHAN 

 

                                                        
2Asmawi Rewansyah, 2010, Reformasi 

Birokrasi Dalam Rangka Good Governance, CV 
Yusaintanas Prima, Hal.7 

3Tjokroamidjojo, 2004, Reformasi Nasional 
Penyelenggaraan Good Governance dan perwujudan 
Masyarakat Madani, Jakarta: Lembaga Administrasi 
Negara. 
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Salah satu tujuan dari reformasi birokrasi 
adalah membangun kepercayaan publik dan 
menghilangkan citra negatif birokrasi 
pemerintahan dengan membentuk aparatur 
negara yang proposional (bersih, efektif dan 
efisien, produktif dan transparan) serta bebas dari 
KKN dan perbuatan tercela.  Apakah reformasi 
birokrasi telah terlaksana sesuai dengan tuntutan 
masyarakat  walaupun telah diundangkannya  
Undang - Undang Nomor  28 Tahun 1999 ?  
 

III. METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian yuridis 
normative, yakni upaya mencari penyelesaian 
masalah dengan meneliti dan mengkaji norma 
hukum positif dengan menggunakan konsep Law 
in book, yaitu dengan melakukan studi 
kepustakaan. Pendekatan peraturan perundang – 
undangan (statute approach), yakni menelaah 
semua undang –undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas. 
Bahan hukum primer berkaitan adalah UU No. 
28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang 
Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme, dan bahan hukum sekunder antara 
lain literature yang terkait dengan penyelenggara 
negara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan 
dengan inventarisasi, klasifikasi, dan 
sistematisasi. Dalam menganalisis digunakan 
metode deduksi, dengan penafsiran sistematis 
dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis 
adalah penafsiran dengan cara melihat susunan 
pasal yang berhubungan satu dengan yang lain 
yang ada di dalam undang-undang itu sendiri 
maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-
undang yang lain untuk memperoleh pengertian 
yang lebih mantap. Sedangkan, penafsiran 
otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti 
kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan itu sendiri. 

 
IV. PEMBAHASAN 

 
Gerakan good governance mulai 

diluncurkan pada awal tahun 1990 an sebagai 
bentuk dari perlawanan konsep government yang 
banyak memiliki kelemahan karena meremehkan 
kekuatan masyarakat dalam ikut serta pada 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. Kata governance dan kata 
government seringkali digunakan saling tumpang 
tindih, walaupun keduanya mempunyai 
hubungan yang erat. Namun kata governance 
jauh lebih luas pengertiannya dari pada 
government. Konsep ini masuk ke Indonesia 
melalui program “ good governance “ yang 
dipelopori oleh lembaga donor,  seperti Bank 
Dunia, ADB, IMF dan lain sebagainya. Program 

ini diterima dan disambut baik oleh pemrintah 
untuk menghalangi adanya delegitimasi yang 
kemudian mendominasi arah reformasi birokrasi 
pemerintah. 

Menurut Syamsiar, “popularitas good 
governance terkait dengan ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah “.4  Banyak 
individu dan kelompok masyarakat kecewa 
dengan tindakan pemerintah dalam mengatasi 
permasalahan atau menyelesaikan suatu masalah 
sosial pada umumnya. Oleh karena itu istilah 
governance merujuk pada peran, struktur dan 
proses operasional pemerintah atau cara 
pemerintah dalam menyelesaikan masalah. 
Dengan demikian sebagai tujuan akhir dari good 
governance (kepemerintahan yang baik) adalah 
adanya pemerintah yang efektif, efisien, 
demokratis, responsif, transparan dan akuntabel. 

Kata governance itu sendiri berasal dari 
kata dasar “govern “yang artinya memerintah, 
menguasai, menentukan, berpengaruh atas. 
Sehingga ada beragam terjemahan dari kata 
“governance “seperti penyelenggaraan urusan 
pemerintahan atau kepemerintahan, tata 
pemerintahan, tata kelola pemerintahan, 
pengelolaan dan administrasi publik. Hal ini 
menunjukkan bahwa kepemerintahan merupakan 
suatu institusi, mekanisme dan proses dalam 
hubungannya yang komplek dengan masyarakat / 
warga negara dan kelompok kelompok pada 
kepentingan bersama dalam melaksanakan hak 
dan kewajiban serta bagaimana cara untuk 
memfasilitasi / sebagai mediasi dalam menangani 
perbedaan – perbedaan diantara warga negara 
tersebut. 

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara 
memberikan pengertian pada governance sebagai 
proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam 
melaksanakan penyediaan public goods and 
services (kebutuhan barang dan jasa pelayanan 
publik)5. Dengan demikian governance atau 
kepemerintahan tidak hanya berarti suatu cara 
atau metode, tindakan, kegiatan atau proses dan 
sistem, tetapi juga sebagai cara kekuasaan yang 
digunakan, penggunaan otoritas / kewenangan 
ekonomi, politik dan administratif sebagai 
instrumen kebijakan publik dan proses interaksi 
sosial politik. Dengan kata lain governance: 
1. Suatu proses dengan cara apa lembaga 

negara, entitas bisnis dan kelompok warga 
masyarakat mengungkapkan kepentingan, 
melaksanakan hak dan kewajiban serta 

                                                        
4Syamsiar, syamsudin Indradi, 2006, Dasar 

Dasar dan Teori Administrasi Publik, Malang: YPNK 
dan CV Sofa Mandiri, Hal. 2 

 
5LAN, 2003, SANKRI ( Sistem Administrasi 

Negara Kesatun Republik Indonesia ), Penerbit : 
Bagian Humas LAN-RI Jakarta 
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menengahi apabila ada perbedaan – 
perbedaan diantara mereka. 

2. Bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh 
negara (pemerintah) terhadap warga 
masyarakat, akan tetapi cara masyarakat itu 
sendiri serta individu didalamnya yang 
mengatur semua aspek kehidupan bersama 
mereka. 

Oleh karena itu ada tiga model good 
governance menurut UNDP dalam buku Asmawi 
R, yaitu 6 : 
1. Kepemerintahan Politik (Political 

Governance) yang mengacu pada proses – 
proses pembuatan berbagai keputusan untuk 
perumusan kebijakan strategis 

2. Kepemerintahan Ekonomi (Economic 
Governance) yang mengacu pada proses 
pembuatan kebijakan yang memfasilitasi 
kegiatan ekonomi di dalam negeri dan 
interaksi di antara para pelaku ekonomi. 
Kepemerintahan ekonomi ini memiliki 
implikasi terhadap masalah pemerataan, 
penurunan kemiskinan dan peningkatan akan 
taraf hidup / kualitas hidup. 

3. Kepemerintahan Administratif 
(Administrative Governance) yang mengaju 
pada sistem implementasi kebijakan. 

Dengan demikian governance 
menunjukkan adanya tanggungjawab terhadap 
fungsi politik dan administratif serta 
mengandung arti menjamin perilaku moral dan 
etika dalam melaksanakan tugas pemerintahan, 
yaitu kesinambungan etika pelaksanaan 
kewenangan politik dan administratif dari unit 
kerja pemerintah. Governance atau 
kepemerintahan dalam praktik terbaiknya disebut 
dengan  “ good governance “ yang berarti  “ 
baik’ ,  “ sehat “ atau tidak sakit. Pemerintahan 
yang baik adalah pemerintahan yang sehat yaitu 
sehat yang mampu mengemban visi, misi, tugas 
dan fungsi yang diamanatkan oleh rakyat. Good 
Governance / kepemerintahan yang baik 
mengandung dua makna yaitu: 
1. Mempunyai nilai – nilai yang menjunjung 

tinggi kehendak rakyat serta nilai – nilai 
yang mampu meningkatkan kemampuan 
rakyat dalam mencapai tujuan (nasional), 
kemadirian, pembangunan berkelanjutan dan 
keadilan sosial. 

2. Merupakan aspek – aspek fungsional dari 
pemerintahan yang efektif dan efisien dalam 
pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan 
tersebut. 

Oleh karena itu good governance memiliki 
hakekat yang esensial yaitu bebas dari 
penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta 
adanya pengakuan hak yang berlandaskan pada 

                                                        
6Asmawi Rewansyah, op.cit, Hal. 85 

ketentuan hukum atau peraturan perundang – 
undangan. 

Penggalian konsep dan konstruksi tentang 
good governance, menurut Ndraha, dapat 
melahirkan teori tentang Tiga Subkultur 
Masyarakat (TSM) yang dapat menerangkan 
fenomena kepemerintahan sebuah bangsa / 
negara7    Ketiga subkultur tersebut adalah : 

1. Subkultur Ekonomi / Pengembangan 
nilai sumberdaya ( SKE, dunia usaha / 
privat ) 

2. Subkultur Kekuasaan /  Penciptaan 
Keadilan dan Kedamaian (SKK, negara / 
pemerintahan ) 

3. Subkultur Sosial / Kontrol Terhadap 
Kekuasaan ( SKS, masyarakat madani ) 
Berdasarkan ketiga subkultur tersebut 
bahwa karakteristik, pola dan gaya 
pemerintahan yang baik haruslah ditandai 
dengan adanya watak yang demokratis, 
transparansi, humanistis, partisipatif, 
efisien dan akuntabel. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas 
menunjukkan, bahwa  

1. Pemerintahan dapat dianggap sebagai 
sesuatu yang given ditakdirkan hadir di 
mana mana dan bagian integral sebuah 
sistem. 

2. Pemerintahan terbentuk secara 
evolusioner sebagai produk penyesuaian 
diri manusia dengan perubahan 
lingkungan hidupnya supaya tetap 
survice. 

3. Pemerintahan terbentuk melalui revolusi, 
penaklukan atau pernyataan. 

4. Pemerintahan dapat juga dianggap 
sebagai produk manajemen, yang sengaja 
dibentuk berdasarkan kesepakatan warga 
negara sebagai alat (input) untuk 
mencapai visi dan misi negara. 

Oleh karena itu, kata kunci yang dapat 
dimajukan setidaknya ada empat prinsip utama 
sebagai unsur goog governance yaitu: 
1. Akuntabilitas,  yang terbagi menjadi dua 

jenis, pertama akuntabilitas politik (adanya 
mekanisme penggantian pejabat atau 
penguasa secara berkala),  kedua 
akuntabilitas publik (adanya pembatasan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang 
jelas kepada publik ) 

2. Transparency atau keterbukaan yang dapat 
dilihat pada tiga aspek yaitu pertama, adanya 
kebijakan yang terbuka terhadapa 
pengawasan, kedua, adanya akses informasi 
sehingga masyarakat dapat menjangkau 
setiap segi kebijakan pemerintah, ketiga, 

                                                        
7Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernology, 

cetakan pertama, Jakarta : Rineka Cipta, Hal.xxxii 
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berlakunnya prinsip check and balance antar 
lembaga eksekutif dan legislatif. 

3. Participatory atau melibatkan masyarakat 
(terutama aspiranya) dalam setiap 
pengambilan kebijakan atau formulasi 
rencana yang dibuat oleh pemerintah. 
Demikian juga keterlibatan masyarakat 
dalam implementasinya dalam artian 
mendorong masyarakat / semua warga 
negara untuk menggunakan hak haknya 
dalam hal menyampaikan pendapat baik 
secara langsung ataupun tidak langsung serta 
memberikan kebebasan pada masyarakat 
untuk berkumpul, berorganisasi dan 
berpartisipasi secara aktif untuk ikut serta 
menentukan masa depan negara. 

4. Rule of Law atau supremasi hukum dari sisi 
aparat birokrasi dan dari sisi masyarakat 
sipil yang mengandung arti kekuasaan 
tertinggi dari hukum. Baik rakyat (yang 
diperintah) maupun pemerintah (yang 
memerintah) keduanya tunduk pada hukum 
adapun yang berkuasa / berdaulat adalah 
hukum. 

            Dengan terpenuhinya prinsip – 
prinsip good governance dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara, diharapkan upaya penataan 
kehidupan sosial, ekonomi dan politik akan 
terwujud sejalan dengan perkembangan 
peradaban masyarakat. Dan akhirnya nilai – nilai 
masyarakat tersebut harus mampu untuk 
mewujudkan sebagai upaya reformasi nasional 
dalam penyelenggaraan nrgara yang berguna 
untuk menyeimbangkan posisi dan peran 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 

             Selanjutnya prinsip – prinsip good 
governance tersebut telah tertuang dalam Undang 
Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan tujuh 
asas penyelenggaraan negara yang baik (seperti 
tersebut diatas) dan pada undang undang inipun 
dicantumkan ketentuan sanksi yang berlaku bagi 
penyelenggara negara, masyarakat dan komisi 
pemeriksa sebagai upaya preventif dan represif 
serta berfungsi sebagai jaminan untuk ditaatinya 
ketentuan asas asas umum penyelenggaraan 
negara, hak dan kewajibannya. 

              Good governance dapat terwujud 
disamping terpenuhinya prinsip prinsip dalam 
penyelenggaran pemerintahaan negara juga 
adanya para pelaku good governance. Adapun 
pelaku dari good governance adalah: 
1. Lembaga perwakilan rakyat yang memiliki 

legitimasi politik dan mampu menjalankan 
fungsi kontrol yang efektif. 

2. Pengadilan yang independen  ( mandiri, 
bersih dan profesional ) 

3. Aparatur Pemerintah (Birokrasi) yang 
profesional dan memiliki integritas yang 
kokoh. 

4. Masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu 
melaksanakan fungsi kontrol publik. 

5. Desentralisasi kewenangan dan lembaga- 
lembaga perwakilan di daerah yang kuat. 

Dengan demikian aparatur / birokrasi 
pemerintahan mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam mewujudkan kepemerintahan 
yang baik. Oleh karena itu reformasi nasional 
harus dimulai dari reformasi birokrasi 
pemerintahan. Reformasi adalah mengubah atau 
membuat sesuatu menjadi lebih baik dari yang 
ada. Sedangkan birokrasi sedikitnya ada tiga 
macam pengertian, yaitu : 
1. Sebagai government by bureaus 

(pemerintahan biro atau pegawai yang 
diangkat oleh pemegang kekuasaan, 
pemerintah atau pihak atasan dalam suatu 
organisasi ) 

2. Sebagai sifat atau perilaku pemerintahan 
(kaku, berbelit belit dsb nya ) 

3. Sebagai tipe ideal sebuah organisasi yang 
bermula dari teori Max Weber. 

Reformasi birokrasi merupakan bagian 
yang integral dari reformasi di bidang politik, 
hukum, perekonomian dan reformasi di bidang 
budaya organisasi. Keberhasilan ataupun 
kegagalan melaksanakan reformasi birokrasi 
sangatlah dipengaruhi oleh keberhasilan atau 
kegagalan reformasi di bidang lainnya. Oleh 
karena itulah reformasi / perubahan harus 
dilakukan melalui desain yang jelas (konsep 
yang dapat dipahami oleh publik), apabila 
diakukan tanpa desain yang jelas, maka 
dikuatirkan reformasi yang terjadi tidak akan 
menghasilkan kebaikan yang diharapkan. Namun 
demikian, reformasi birokrasilah yang akan 
mengimplementasikan hasil rformasi di bidang 
lainnya.  

          Peranan strategis birokrasi 
pemerintahan adalah sebagai: 

1. Perumus kebijakan publik / pemerintah 
agar terwujud rasa keamanan, ketertiban, 
ketentraman, kedamaian serta keadilan 
pada masyarakat. 

2. Pelaksana pelayanan pada masyarakat / 
warga negara 

3. Pelaksana peranan pemberdayaan yaitu 
memperbaiki kondisi masyarakat yang 
kurang mampu 

4. Pelindung atau pengayom masyarakat / 
warga negara dari segala gangguan ( baik 
dari dalam atau pun dari luar ) 

5. Pengelola asset atau kekayaan negara 
untuk kepentingan kesejahteraan 
masyarakat atau warga negaranya 

Oleh karena itu perlunya penataan 
kembali kelembagaan, karena tanpa penataan 
tidak akan berjalan dengan baik. Penataan 
kelembagaan tidak akan berjalan dengan baik 
kalau hanya ditentukan dari atas, melainkan 
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harus juga digerakkan dari bawah / partisipasi 
dari bawah. Karena begitu luas dan mendasarnya 
permasalahan yang harus di hadapi , maka 
diperlukan adanya faktor kepemimpinan dan 
keteladanan, upaya demokratisasi dan partisipasi 
dalam segenap pembaharuan birokrasi dan 
pembaharuan kelembagaan, adanya dukungan 
penataan sistem aturan dan sistem administrasi 
serta adanya dukungan sarana dan prasarana 
dalam melaksanakan reformasi birokrasi 
pemerintahan. 

          Konsekuensi sebagai pemerintahan 
yang demokratis, selain menegakkan prinsip 
prinsip pemerintahan yang demokratis juga harus 
memperhatikan: mau mendengar pendapat orang 
lain, siap untuk menang tetapi juga harus siap 
untuk kalah, sportif / fair play , melaksanakan 
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, 
bertanggung jawab atas perbuatan / tindakannya 
dan tidak melakukan tindakan anarkis. 
 

V.  PENUTUP 
 
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagi berikut: 
1. Birokrasi pemerintahan harus disesuaikan 

dengan tuntutan masyarakat disamping 
tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Birokrasi pemerintahan mampu membangun 
aparatur negara dalam mengemban tugas 
dan bertanggungjawab dalam melaksanakan 
urusan pemerintahan / merubah pola pikir, 
budaya dalam mengelola urusan 
pemerintahan.  

3. Reformasi birokrasi pemerintahan siap untuk 
menata kembali, menyempurnakan dan 
memperbaiki sistem penyelenggaran 
pemerintahan negara 

4. Reformasi birokrasi dilakukan untuk 
mengantisipasi dan memperlancar 
perubahan – perubahan sosial masyarakat 
yang artinya manakalah masyarakat 
menghendaki perubahan maka perlu 
dilakukan dengan mereformasi sistem 
administrasi publik yang sedang berlaku. 

5. Melaksanakan prinsip prinsip yang telah 
diundangkan agar dalam pelaksanaan 
penyelenggaraan negara dapat berjalan 
sesuai dambaan masyarakat yaitu bersih dan 
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

6. Adanya desain yang jelas dan mampu 
melaksanakan serta sesuai komitmen dari 
semua pihak dan pimpinan antar 
kelembagaan. 

Rekomendasi yang dapat disampaikan yaitu 
adanya perasn serta masyarakat dalam 
mengawasi / ikut serta mengontrol kinerja 
penyelenggara negara, maka akan merubah 
tindakan / perbuatan penyelenggara negara 
yang pernah mengalami tradisi buruk 

 
REFERENSI 

 
[1] Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan 

dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi, Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 
Jakarta 

 
[2] Asmawi Rewansyah, 2010, Reformasi 

Birokrasi Dalam Rangka Good 
Governance, CV Yusaintanas Prima, 
Jakarta 

 
[3] LAN, 2003, SANKRI (Sistem 

Administrasi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia) Penerbit: Bagian Humas 
LAN-RI, Jakarta 

 
[4] Ndraha, Taliziduhu,2003, Kybernology, 

cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta 
 
[5] Syamsiar, Syamsudin Indradi, 2006, 

Dasar Dasar dan Teori Administrasi 
Publik, Malang:YPNK dan CV Sofa 
Mandiri 
 

[6] Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme 


