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Abstract: Bureaucratic problems are often characterized by various phenomena, one of 
which stands out is related to barriers that slow down organizational performance. Basically 
the bureaucracy was created to organize properly and procedurally related to government 
work activities, so that with the existence of a bureaucracy the work implementation can be 
optimized for completion through administrative means. The problem that is no less 
important in the world of bureaucracy is the number of overlapping regulations that 
ultimately complicate the implementation of the bureaucracy itself. Things like this cannot 
be separated from the influence and political impact that enters the government where the 
change of power always produces a new order. However, this is not sometimes not 
improving, but even slowing it down. This is also influenced by the existence of a wide span 
of control during the regional autonomy period. Of course, these problems must be 
corrected immediately in line with the dynamics and developments of the national and state 
situation. There are many ways to anticipate it, the solution that is quite effective is that the 
government must rearrange various regulations, especially those related to the arrangement 
of the briocracy so that in the future the briocracy can run as expected. The Ministry of Pan 
and RB, in this context, has provided several alternative solutions, among others through: 
first, improving performance management, where the outcome of the work has been 
determined in an integrated plan. Second, the implementation of the development of work 
units towards an area free from corruption and a clean and serving bureaucratic area. Third, 
accelerate the implementation of an electronic-based government system. Fourth, to 
increase the capacity of the state civil apparatus (ASN). Fifth, acceleration in providing quality 
and innovative public services. 

Keywords: Bureaucratic Dynamics, problems and solutions 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Corresponding author: Asep Supriatna, E-mail: asupri@yahoo.com, Tel. + +62 857-8089-3449  

Pendahuluan 

Birokrasi menurut seorang pakar seperti Agus Dwiyanto (2011) menyebutkan bahwa 

birokrasi merupakan alat penunjang utama di dalam administrasi modern. Dasar dari 

legitimasi birokrasi dalam struktur pemerintahan ialah penerapan pengetahuan, rasional dan 
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teknolog. Birokrasi menjadi satu satunya perangkat yang lebih peka terhadap penerapan 

manajemen yang berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya menurut Bintoro 

Tjokroamidjojo (1984) Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu 

pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian sebenarnya tujuan dari 

adanya birokrasi ialah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. 

Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang 

sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang sebenarnya 

menjadi tugas dari birokrasi. Lebih lanjut Riant Nugroho Dwijowijoto (2004) menyebutkan 

bahwa birokrasi birokrasi merupakan suatu lembaga yang kuat dengan kemampuan untuk 

meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap sesuatu yang baik maupun buruk 

dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang 

sangat besar.  

Dari beberapa pendapat para pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa birokasi 

merupakan suatu alat penunjang utama untuk mengerjakan pekerjaan pemerintah dalam 

waktu singkat berada dalam suatu lembaga atau struktur lembaga pemerintaj yang besar 

disertai dengan kemampuan dan kapasitas yang besar dalam mengatur dan mengkoordinir 

pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Namun sayangnya dalam kenyataan praktek 

birokrasi sehari-hari belum sepenuhnya sesuai dengan para pendapat ahli tersebut diatas, 

misalnya sebagai salah contoh masih adanya kelambanan dalam menyelesaikan tugas-tugas 

pemerintah,terutama dalam pelayanan publik, juga masih adanya beberapa regulasi yang 

tumpang tindih dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam mengelola 

pemerintahan. Dari kondisi tersebut, tentunya menjadi menarik karena seharusnya birokrasi 

diciptakan untuk mempermudah dan menunjang setiap aktifitas di pemerintahan. 

           Birokrasi bukanlah sesuatu hal yang sepele, dan jika diperumpamakan bahwa birokrasi 

itu sebagai mesin kerja manusia, maka jikalau mesin tersebut akan bekerja dengan baik bukan 

hanya karena kemampuan sipengendaranya atau manusianya saja, akan tetapi juga 

tergantung kepada baik buruk mesin tersebut. Oleh karenanya ada yang beranggapan 

bilamana birokrasinya buruk tidak mustahil menjadikan seorang pejabat yang awalnya baik 

menjadi buruk dan sebaliknya juga jika pejabatnya buruk bisa menjadi baik karena doktrin-

doktrin dari birokrasi itu sendiri seperti yang disampaikan seorang pakar yang bernama 

Dennis Wrong, seorang profesor sosiologi Universitas New York menyebutkan Birokrasi 

adalah organisasi yang diangkat sepenuhnya untuk mencapai satu tujuan tertentu dari 

berbagai macam tujuan, ia diorganisasi secara hierarki dengan jalinan komando yang tegas 

dari atas ke bawah, ia menciptakan pembagian pekerjaan jelas yang menugasi setiap orang 

dengan tugas  yang spesifik, peraturan dan ketentuan umum yang menuntun semua sikap 

dan usaha untuk mencapai tujuan. Karyawannya dipilih terutama berdasarkan kompetensi 

dan keterlatihannya, sehingga kerja dalam birokrasi cenderung merupakan pekerjaan 

sepanjang hidup. Selanjutnya permasalahan yang mengemukan dari birokrasi diantaranya 

adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintah. Mulai dari 
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kritikan terhadap aturan yang dianggap berbelit-belit, hingga pada implementasi aturan yang 

tidak tegas. Ironisnya sekali di dalam dunia birokrasi pemerintahan, makin banyak aturan 

yang dikeluarkan, makin sulit pelaksanaannya dan makin banyak biaya yang harus dikeluarkan 

masyarakat (Ngadisah, 2009). Buruknya citra performa layanan birokrasi pasti menyasar pada 

perangkatnya, yang dipersepsikan sebagai faktor utama sulitnya perwujudan reformasi 

birokrasi. Sejalan dengan pendapat tersebut diatas Asman Abnur, seorang mantan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyebutkan beberapa 

penyakit birokrasi, antara lain belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah yang 

lebih besar dari belanja publik, tingkat korupsi yang cukup tinggi, inefektivitas dan inefisiensi 

dalam pengelolaan pembangunan, kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum optimal, 

organisasi pemerintah yang cenderung besar namun tidak diringi dengan kualitas pelayanan 

publik yang masih belum memenuhi harapan publik dan salah satu penyebabnya perilaku ASN 

yang belum profesional. 

              Perilaku birokrasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara individu-individu 

dengan organisasinya. Oleh karena itu untuk memahami perilaku birokrasi sebaiknya 

diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. 

Sebagaimana dikemukakan Ndraha Dalam bukunya yang berjudul Konsep Administrasi dan 

Administrasi di Indonesia (1989:70), menyebutkan bahwa perilaku birokrasi merupakan 

interaksi antara individu dalam organisasi lingkungannya, karena perilaku birokrasi 

ditentukan oleh fungsi individu dalam lingkungan organisasi. Struktur organisasi pemerintah 

diwarnai oleh karakteristik, kapabilitas dan kapasitas individu atau aparat selaku abdi Negara 

atau pemerintah dan pelayan masyarakat yang secara hierarki sesuai dengan fungsi dan 

tanggung jawabnya. Sekarang pertanyaan yang timbul adalah “bagaimana seharusnya 

birokrasi di Indonesia ini berperilaku dan bagaimanakah sikap birokrat di dalam menjalankan 

tugas melayani rakyat”. Tentu jawabannya tergantung dari sudut pandang yang kita pahami, 

salah satunya bila kita berpatokan kepada Pancasila sebagai dasar falsafah, ideologi dan 

pandangan hidup bangsa Indonesia maka tidak ada cara perilaku birokrasi lain yang cocok 

untuk Indonesia kecuali perilaku pancasila. Oleh karena itu birokrasi kita adalah birokrasi 

pancasila kalau kita sudah memahami, meresapi dan melaksanakan pancasila, maka tidak ada 

sulitnya kita menerapkan sikap dan perilaku pancasila tersebut di dalam sistem birokrasi. 

Sistem birokrasi pancasila merupakan suatu sistem birokrasi yang selalu bernafaskan 

pancasila. Birokrasi yang kita pergunakan untuk memperlancarkan jalannya administrasi 

negara atau swasta kita, napas, gaya dan perilakunya ialah napas gaya dan perilaku pancasila. 

Birokrat dalam menjalankan tugas-tugasnya yang tidak bisa lepas dari tatanan birokrasi itu 

selalu meresap, menghayati, dan melaksanakan sila- sila dalam pancasila secara utuh dan 

menyeluruh. 

  Oleh karena itu birokrasi merupakan suatu sistem, maka pengamalan sila-sila dari 

pancasila ke dalam suatu sistem tersebut akan sangat tergantung pada pimpinan dan para 

pelaksana birokrasi itu. Sebagai salah satu contoh dari birokrasi pancasila seperti dalam 
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proses pengambilan keputusan, birokrasi yang berpedoman kepda Pancasila harus bersifat 

kerakyatan, partisipatoris, menerapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat 

berdasarkan aturan hukum dan etika (the rule of law and the rule of ethics) yang diakui 

dan/atau disepakati bersama. Karena itu, birokrasi kita tidak perlu terlalu hirarkis, apalagi 

dengan hirarki yang sangat berjarak antara struktur teratas dengan struktur terbawah. Di 

samping itu, birokrasi kita juga tidak boleh berjarak dengan rakyat yang harus dilayani, karena 

tujuan dibentuknya birokrasi pemerintahan tidak lain ialah untuk melayani kepentingan 

rakyat. Karena itu, sistem pengambilan keputusan dalam birokrasi Pancasilais haruslah 

berorientasi kepada upaya untuk dari waktu ke waktu memperdekat jarak antara struktur 

atau strata jabatan tertinggi dengan terendah, baik jarak eksternal antara birokrasi dengan 

rakyat maupun jarak internal antara pegawai dan pejabat di lingkungan birokrasi. 

Dari uraian diatas birokrasi Pancasilais dengan kata lain di masa depan haruslah 

dikembangkan menjadi birokrasi yang benar-benar berketuhanan yang maha esa, 

berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu, merakyat dalam dirinya sendiri, dan 

merakyat pula sikapnya dalam melayani kepentingan umum, serta terus menerus 

berorientasi keadilan sosial dengan cara dari waktu ke waktu memperdekat jarak 

kesejahteraan antara pegawai terendah dengan pejabat tertinggi, serta menjalan tugas-tugas 

pelayanan kepada masyarakat yang juga mendorong berkembangnya struktur sosial yang 

berkeadilan. 

 

Analisa 

Kondisi birokrasi yang saat ini ada tentunya menjadi pemikiran bersama terutma para 

para ahli dibidangnya, untuk memberikan sumbang dan saran terbaik untuk memperbaiki 

agar kedepan birokrasi kita lebih baik lagi, berikut ini ada beberepa pemikiran untuk 

memperbaiki kondisi birokrasi, salah satunya pendapat yang menyebutkan bahwa ciri 

birokrasi yang ideal, yaitu sebagaimana yang disampaikan (Miftah Toha, 1996). Adapun ciri-

ciri birokrasi yang harus dikembangkan pada masa pemerintahan sekarang ini adalah : 

 Pemerintah yang katalik yang lebih berfungsi sebagai fasilitator, bukan lagi sebagai 

implementator; 

 Pemerintah yang sinergik yang mampu melihat kelemahan sendiri dan kebaikan 

pihak lain dan 

 kemudian mengupayakan perbaikan yang lebih kompreshensif dan produktif; 

 Pemerintah dari satu masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat 

bukan hanya untuk mengatur saja; 
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 Pemerintah yang kompetitif yang mampu meng-energized semangat kompetitif 

dalam pelayanan publik; 

 Pemerintah yang lebih didorong oleh misi yang jelas, bukannya sekedar birokrasi 

yang mendasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; 

 Pemerintah yang berorientasi kepada pengaruh ketimbang mengutamakan 

kekuasaan saja; 

 Pemerintah yang mendorong timbulnya entrepreneurship ketimbang hanya 

menekankan kepada hal-hal yang rutin; 

 Pemerintah yang menekankan dan mengutamakan adanya demokrasi dan 

desentralisasi dari pada yang menekankan peranan yang hirarki; 

 Pemerintah yang lebih banyak menekankan betapa pentingnya adhocrasy, bekerja 

dalam tim ketimbang menekankan peran seektoral; 

 Pemerintah yang lebih fleksibel dan mengurangi kekakuan aturan. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Asman Abrur mantan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menyebutkan bahwa 

untuk memperbaiki birokrasi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain : 

 Memperbaiki manajemen kinerja di mana program dan kegiatan harus benar-benar 

dirancang untuk menghasilkan outcome yang tepat sehingga  dapat  meningkatkan  

efektivitas  dan  efisiensi pembangunan. Tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan 

siluman yang diselipkan dalam program tertentu yang sama sekali tidak memiliki 

kaitan dengan outcome. 

 Melaksanakan pembangunan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang merupakan miniatur pelaksanaan 

reformasi birokrasi, terutama pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung  

kepada  masyarakat.  Diharapkan unit kerja yang nantinya mendapat predikat WBK-

WBBM dapat menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi bagi unit-unit kerja 

lainnya. 

 Melakukan penyederhanaan organisasi pemerintahan. Pada tahun 2014, yaitu awal 

pemerintahan Kabinet Kerja, pemerintah telah membubarkan 10 Lembaga  Non  

Struktural  (LNS), pada tahun 2015 dibubarkan 2 LNS, tahun 2016 dibubarkan 9 LNS 

dan  terakhir  pada tahun 2017 dibubarkan 2 LNS. 

 Mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) 

secara terintegrasi. 
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 Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan 

sistem rekrutmen, percepatan penetapan peraturan teknis sebagai pelaksanaan UU 

ASN, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, dan pengawasan terhadap 

penerapan sistem merit. 

 Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu adanya terobosan-

terobosan di bidang penyelenggaraan pelayanan, salah satunya  dengan  melakukan  

inovasi  pelayanan publik, salah satu upaya memotivasinya yaitu dengan ikut serta 

dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. 

Bila memperhatikan pendapat dan pemikiran yang disampaikan tersebut diatas, 

sepertinya yang namanya birokrasi bisa dirubah tergantung mau dibawa kemana 

perubahannya, karena sepanjang untuk berupaya berubah kearah perbaikan maka tidak 

mustahil birokrasi dinegeri yang kita cintai ini bisa sperti yang diharapkan seperti yang 

disampaikan para pakar tersebut diatas. 

 

Kesimpulan 

Mengingat birokrasi adalah organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas 

administratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara 

sistematik dan sensitif, maka dalam pengelolaannya diperlukan ekstra hati-hati, sekalipin 

dalam kenyataannya kita masih masih menemukan birokrasi yang tidak sesuai dengan 

harapan, Birokrasi sendiri pada dasarnya diciptakan dengan tujuan yang baik, namun 

tercemar karena oknum, hal ini ditunjukan masih  adanya yang melakukan penyimpangan 

dalam melaksanakan tugasnya, selain dari pada itu masih ada yang melakukan KKN (korupsi, 

kolusi, nepotisme), berbeli-belitnya proses pengurusan suatu izin. Upaya atau Cara untuk 

mengatasi permasalahan tersebut yaitu membangun partisipasi masyarakat bukan dengan 

paksaan, mengadakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, peningkatan keterampilan 

aparaturnya dan meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat, 

dan seharusnya para birokrat sadar bahwa ia adalah pelayan masyarakat, jadi harus dapat 

melayani masyarakat dengan adil dan bukan minta untuk dilayani. 
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Abstract: Seringkali problematika birokrasi umumnya ditandai dengan berbagai fenomena, 

salah satu yang menonjol yaitu berhubungan dengan sekat-sekat yang memperlambat kinerja 

organisasi. Pada dasarnya birokrasi diciptakan untuk menata secara baik dan prosedural 

terkait dengan aktifitas pekerjaan pemerintah, sehingga dengan adanya birokrasi 

pelaksanaan pekerjaan dapat dioptimalkan penyelesaiannya melalui cara-cara administratif. 

Permasalahan yang tidak kalah pentingnya dalam dunia birokrasi adalah banyaknya regulasi 

yang saling tumpang tindih sehingga pada akhirnya menyulitkan pelaksanaan birokrasi itu 

sendiri. Hal-hal seperti ini tidak terlepas dari pengaruh dan dampak politis yang masuk ke 

dalam pemerintahan dimana pergantian kekuasaan selalu menghasilkan tatanan baru. 

Namun hal ini bukan terkadang bukan memperbaiki malah memperlambat hal ini juga 

dipengaruhi dari adanya span of control yang luas di masa otonomi daerah. Problematika ini 

tentu harus segera diperbaiki seiring dengan dinamika dan perkembangan siatuasi berbagsa 

dan bernegara. Banyak cara untuk mengantisipasinya, solusi yang cukup ampuh yaitu 

pemerintah harus menata kembali berbagai regulasi khususnya yang berkaitan dengan 

penataaan briokrasi agar dimasa yang akan datang briokrasi bisa berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Kementrian Pan dan RB, dalm konteks ini telah memberikan beberapa alternatif 

pemecahan, antar lain melalui: pertama, perbaikan manajemen kinerja, dimana outcome dari 

pekerjaan telah ditetapkan dalam perencanaan yang terpadu. Kedua, pelaksanaan 

pembangunan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan 

melayani. Ketiga,  melakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis 

elektronik. Keempat, melakukan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Kelima, 

percepatan dalam pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif. 

Keywords: Dinamika Birokrasi, permasalahan dan solusinya 
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