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Pengantar : Dilema Birokrasi Pemerintahan Daerah 

Sejak awal kemunculannya hingga saat ini birokrasi selalu menjadi tema diskusi 

yang hangat di Indonesia. Birokrasi adalah fenomena yang sarat dengan kontroversial. 

Di satu sisi birokrasi adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia modern tetapi pada 

sisi lainnya ia selalu menampakkan wajah yang kusam dan “menjengkelkan”. Oleh 

karenanya, kesan awal yang sering muncul ketika akan membahas tentang birokrasi di 

Indonesia adalah sikap sinis. Penyebabnya terletak pada kinerja birokrasi yang selalu 

diasosiasikan oleh masyarakat dengan pelayanan yang lamban, kurang memuaskan, 

ekonomi biaya tinggi, kolusi, korupsi dan sebagainya. Namun sikap yang sinis itu tidak 

serta merta bisa merubah masyarakat untuk berpaling dari birokrasi, karena masyarakat 

tidak punya pilihan lain selain berurusan dengan birokrasi. Hal ini terkait dengan 

kedudukan birokrasi (pemerintahan) sebagai perangkat negara yang diberi kewenangan 

untuk menyelenggarakan tugas pelayanan publik.  

Fenomena kontroversi dalam tubuh birokrasi terutama yang berkarakter 

patologis diyakini bukan terjadi secara alamiah tetapi muncul dari lilitan berbagai faktor 

yang kompleks. Faktor kultural dan struktural, faktor internal dan eksternal, selalu 

muncul sebagai penjelas terhadap fenomena kontroversi birokrasi pemerintah tersebut. 

Menghadapi kondisi tersebut, upaya untuk meningatkan kinerja birokrasi pemerintahan 

telah banyak dilakukan oleh para ahli dengan berbagai perspektif.  

Pola penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistis akan mengubah perilaku 

pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk lebih efisien dan profesional. Untuk 

meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, pemerintah perlu melakukan perekayasaan 

ulang terhadap birokrasi yang selama ini menjalankan pemerintahan (bureaucracy 

reengineering)1, baik dalam aspek struktural maupun dalam aspek kultural yang terkait 

dengan budaya kerja di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah. 

  Tanpa menafikkan aspek struktural, dalam konteks Indonesia, aspek kultural 

tampaknya masih memainkan peran yang cukup signifikan dalam menentukan kadar 

kinerja birokrasi pemerintah. Hal ini disinyalir menjadi penyebab belum maksimalnya 
                                                
1 Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit ANDI. 2002, hal. 11. 
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pembenahan birokrasi sekalipun berbagai peraturan dan kebijakan mengenai 

restrukturisasi, standarisasi, dll telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kuatnya 

pertimbangan subyektif-irasional ketimbang obyektif rasional dalam birokrasi, minta 

dilayani daripada dilayani, mengutamaan aspek seremonial, menambah pegawai tanpa 

pertimbangan rasional, birokrat yang memiliki status “tinggi” di masyarakat, kepatuhan 

yang tinggi pada aturan formal, adalah sejumlah contoh budaya kerja yang menonjol 

dalam kehidupan birokrasi Indonesia yang kurang kondusif bagi peningkatan kualitas 

kinerja pelayanan publik.  Di sisi lain, budaya primordial dan nepotisme masih 

mengganggu efektivitas dan produktivitas kerja aparatur. Hal tersebut diperparah 

dengan penegakan disiplin pegawai yang belum maksimal, ditandai dengan kurang 

adanya sanksi dan hukuman yang jelas atas kesalahan yang dibuat oleh oknum aparat. 

Berbagai bentuk patologi birokrasi tersebut menempatkan birokrasi 

pemerintahan daerah dalam posisi yang dilematis di mata publik. Di satu sisi, 

masyarakat seolah alergi untuk berurusan dengan birokrasi karena identik dengan 

kelambanan, berbelit-belit, mahal, dll. Namun, di sisi lain, keberadaan birokrasi tetap 

dirindukan dan diperlukan sebagai pelayan masyarakat. Untuk menyikapi dilema 

tersebut, perlu ada upaya untuk mengubah budaya kerja birokrasi agar lebih berorientasi 

pada kepentingan masyakarat, sekaligus mencari alternatif model organisasi yang dapat 

menumbuhkan budaya kerja tersebut.  

 

Mengembangkan Budaya Kerja Korporat  

Globalisasi tampaknya menjadi faktor penting yang memicu terjadinya 

perubahan dalam hampir seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk juga perubahan 

budaya organisasi. Perubahan yang dimaksud adalah transformasi nilai-nilai yang 

terkandung dalam suatu organisasi, baik organisasi privat maupun organisasi publik. 

Secara khusus, dalam organisasi pemerintahan, berkembang tuntutan peralihan peran 

pemerintah dari regulator dan bersikap birokratik, menjadi pelayan masyarakat yang 

mengedepankan kesejahteraan, dan pengelolaan yang berbasiskan kewirausahaan 

(inovatif, kreatif, dan terbuka terhadap kemajuan).  

Untuk mengantisipasi pergeseran peran inilah, maka organisasi pemerintah perlu 

melakukan transformasi budaya, khususnya budaya kerja sebagai inti penggerak kinerja 

birokrasi pemerintah. Budaya adalah suatu set nilai, penuntun kepercayaan akan suatu 

hal, pengertian, dan cara berpikir yang dipertemukan oleh para anggota organisasi dan 
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diterima oleh anggota baru seutuhnya2. Tujuan keberadaan budaya suatu organisasi 

adalah melengkapi para anggota dengan rasa (identitas) organisasi dan menimbulkan 

komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut organisasi. Nilai-nilai dasar dan keyakinan 

adalah fondasi dari identitas organisasi. Nilai merupakan sesuatu yang memaknai jati 

diri seseorang sebagai anggota suatu organisasi dalam segala keadaan. Sedangkan 

keyakinan adalah sesuatu yang dipercayai bersama. Kedua hal inilah yang mengikat dan 

menjadi dasar bagi komitmen para anggota suatu organisasi. 

Budaya kerja dibangun di atas dasar komitmen berupa nilai dan keyakinan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Dalam setiap organisasi, kerja menjadi inti dari 

berfungsinya suatu organisasi. Kinerja disimbolkan dalam bentuk tugas-tugas, fungsi, 

aliran kegiatan, prosedur, metode, standar yang harus dipenuhi, serta ditentukan oleh 

faktor-faktor lingkungan di sekitarnya. Model organisasi birokrasi yang ideal 

menghendaki adanya pembagian tugas ke dalam struktur-struktur dan jabatan-jabatan 

dengan fungsi yang terspesialisasi. Namun, bukan ketersediaan struktur yang akan 

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, melainkan ketersediaan perekat 

yang mengikat organisasi. Perekat organisasi itulah yang disimbolkan dengan nilai dan 

keyakinan para anggota organisasi.  

Organisasi yang mampu menghadapi tantangan perubahan yang serbacepat dan 

serba tidak terduga, adalah organisasi yang memiliki daya rekat dan komitmen yang 

tinggi. Dalam konteks inilah, berkembang konsep mengenai budaya korporat (corporate 

culture) sebagai bentuk budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme. Budaya 

korporat sebagai bentuk budaya kerja merupakan nilai-nilai dominan yang 

disebarluaskan di dalam organisasi dan diacu sebagai filosofi kerja anggota organisasi3. 

Dengan demikian, dalam budaya korporat tercakup sistem nilai, keyakinan, dan 

kebiasaan bersama dalam organisasi yang berinteraksi dengan struktur formal untuk 

menghasilkan norma perilaku bagi anggota organisasi bahkan nantinya diturunkan pada 

anggota-anggota berikutnya. Komitmen seluruh anggota organisasi, dimulai dari 

pemimpin puncak hingga lapis terbawah merupakan prasyarat mutlak untuk tetap 

terpeliharanya budaya korporat. Komitmen yang dimaksud bukan sekedar keterkaitan 

secara fisik, struktural, atau sektoral, melainkan juga secara mental dalam bentuk 

kesamaan visi dan misi. 

                                                
2 Rhenald Kasali. “Paradigm Shift dan Budaya Korporat” dalam Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia, 
No. 3 Th XXXIV, Maret 2005, hal. 4. 
3 Djokosantoso Moeljono. Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi. Jakarta : Elexmedia 
Komputindo, 2003, hal. 17. 
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Anggota organisasi yang sudah memahami keseluruhan nilai-nilai organisasi 

akan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai suatu kepribadian organisasi. Internalisasi 

budaya kerja korporat dapat meminimalkan penyimpangan sekaligus mengembangkan 

kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang cepat berubah. Hal ini sangat 

menentukan bagi organisasi dan individu-individu dalam menjalankan kegiatan dan 

berinteraksi dengan lingkungan, serta dalam cara-cara mengelola personil secara 

internal atau hubungan atasan-bawahan. Dengan kata lain, terdapat keterkaitan antara 

budaya kerja korporat dengan kinerja organisasi. Jika diadaptasikan dalam organisasi 

publik, seperti birokrasi pemerintahan, keyakinan dan komitmen aparat birokrasi 

terhadap kepuasan masyarakat menjadi nilai yang mendasari seluruh proses kinerja 

aparat secara individual maupun secara institusional dalam memberikan pelayanan 

publik. Secara sederhana, keterkaitan ini dapat digambarkan seperti berikut : 

 

Gambar 1 

Keterkaitan Budaya Kerja Korporat dengan Kinerja Pelayanan Publik 
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Aplikasi Model Organisasi Pembelajaran dalam Birokrasi Pemda 

Budaya kerja korporat yang ditandai dengan semangat profesionalisme perlu 

diwadahi dalam model organisasi yang sesuai, sehingga semangat tersebut dapat terus 

dikembangkan. Apalagi jika dikaitkan dengan tantangan global yang menuntut agar 

organisasi publik, termasuk pula birokrasi pemerintah daerah menjadi semakin ramping, 

efektif, efisien, serta responsif. Model organisasi hirarkhis dengan sistem komando 

terpusat semakin dirasakan tidak memadai lagi untuk mengikuti cepatnya laju 

perkembangan masyarakat.  

Organisasi yang responsif perlu diimbangi dengan pergeseran kerangka pikir 

dalam memandang organisasi. Dalam kajian-kajian klasik, organisasi dipandang sebagai 

alat bagi sekelompok orang untuk mencapai tujuan, di mana di dalamnya terdapat 

pembagian kerja dan struktur jabatan. Organisasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang 

dinamis, yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Namun, sejalan dengan 

berkembangnya kajian-kajian mengenai organisasi, muncul pemahaman baru bahwa 

manusia adalah pendukung utama setiap organisasi, apa pun bentuknya. Perilaku 

manusia yang berada dalam suatu organisasi adalah awal yang menentukan bagaimana 

organisasi berproses untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, mulai terjadi 

perubahan mendasar dalam konsep nilai-nilai organisasi, yakni dinamika organisasi 

mulai didasarkan pada kemanusiaan yang menghapuskan sifat-sifat depersonalisasi dari 

mekanisme organisasi.4 Perubahan ini kembali menempatkan faktor manusia sebagai 

faktor kunci dalam perkembangan organisasi. 

Dalam konteks globalisasi, organisasi semakin dituntut untuk memiliki daya 

saing sehingga otomatis penguasaan ilmu pengetahuan menjadi kata kunci bagi 

organisasi (termasuk birokrasi pemerintah) untuk dapat bertahan dan mengembangkan 

dirinya. Berangkat dari konteks inilah, berkembang model organisasi pembelajaran 

(learning organization) sebagai alternatif bentuk organisasi yang dapat bertahan hidup 

dalam era globalisasi yang diidentikan dengan situasi yang cepat berubah (dinamis).  

Organisasi pembelajaran didefinisikan sebagai organizations where people 

continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and 

expansive pattern of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and 

where people continually learning how to learn together5. Dalam pengertian ini, 

                                                
4 Miftah Thoha. Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hal. 
3. 
5 Peter Senge. The Fifth Discipline. USA : Double Day, 1990, hal. 3. 
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keunggulan personal dikaitkan dengan karakteristik individu yang selalu ingin 

mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Model mental 

dan tim pembelajaran muncul ketika individu tersebut berhadapan dengan individu lain, 

mengemukakan pendapatnya dengan berdialog dan berdiskusi memperluas wawasan 

yang pada akhirnya berpengaruh pada bagaimana individu-individu tersebut mengubah 

perilakunya. Dengan adanya kesamaan pendapat dan tujuan yang dirangkum melalui 

dialog dan diskusi, menjadikan adanya kesamaan visi antaranggota dalam organisasi. 

Dan pada akhirnya model berpikir kesisteman yang digunakan seseorang untuk 

menjadikan pola-pola kerja lebih jelas, dan untuk membantu organisasi untuk mengubah 

pola-pola tersebut secara efektif. 

Inti dari organisasi pembelajaran adalah system thinking, di mana di dalamnya 

anggota organisasi diajak berpikir bahwa seluruh tindakan anggota organisasi akan 

berdampak pada sistem, sebaliknya apa yang terjadi dalam sistem akan berdampak pula 

pada anggota organisasi. Dalam ruang lingkup organisasi, system thinking akan 

membangkitkan sense of belonging terhadap organisasi, di mana seseorang akan 

termotivasi untuk memajukan organisasinya, tidak akan membiarkan sesuatu 

menghalangi kesuksesan organisasinya karena kelangsungan organisasi akan 

menentukan kelangsungan eksistensi dirinya. Hal inilah yang kemudian menjadi energi 

terbesar dalam organisasi untuk terus maju dan berkembang seiring dengan perubahan 

zaman. 

Permasalahannya sekarang adalah, mungkinkah model organisasi pembelajaran 

tersebut diterapkan dalam kerangka pembaharuan birokrasi pemerintahan daerah, 

mengingat birokrasi pemerintah daerah berbeda dengan organisasi privat/swasta karena 

ukurannya yang relatif besar dan cenderung hirarkhis, sehingga sulit untuk mengikuti 

perubahan zaman dengan cepat. Apalagi jika dikaitkan dengan berbagai kepentingan 

yang turut bermain dalam lingkup birokrasi tersebut, sehingga keinginan untuk berubah 

atau menerapkan system thinking dalam birokrasi pemerintahan seringkali terbentur 

pada konflik kepentingan.  

Selain itu, birokrasi pemerintahan daerah merupakan organisasi non profit 

sehingga keberhasilan organisasi sulit diukur, sense of belonging sulit terwujud karena 

bekerja dengan baik ataupun jelek tidak akan berdampak pada reward maupun 

punishment. Ada pepatah dalam birokrasi yang mengatakan bahwa pintar atau bodoh 

toh gajinya sama. Atau anekdot 704 yang merupakan singkatan dari masuk pukul 7 

pagi, pulang pukul 4 sore, di tengah-tengah jam kerja kosong (karena berada di luar 
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kantor atau tidak melakukan pekerjaan karena tidak mengetahui tugasnya). Keseluruhan 

contoh ini adalah hal riil yang terjadi dan menunjukkan betapa mekanisme reward and 

punishment tidak berjalan dalam birokrasi pemerintahan. Budaya kerja semacam ini 

tidak mendorong PNS untuk semakin kreatif, inovatif, ataupun berorientasi pada 

masyarakat yang dilayaninya. Kriteria promosi pun menjadi tidak pasti sehingga 

promosi seringkali diidentikan dengan kedekatan seseorang dengan orang-orang tertentu 

dalam organisasi. Hal semacam ini justru menjadi pembelajaran yang negatif, yang pada 

akhirnya memberikan kesan buruk terhadap organisasi tersebut karena masyarakat 

sebagai pengguna jasa juga akhirnya merasakan ketidakprofesionalan birokrasi yang 

ditandai dengan kelambanan, longgarnya pengawasan, peluang penyimpangan dalam 

bentuk KKN, dan berbagai patologi birokrasi lainnya. 

Sekalipun birokrasi sebagai organisasi publik yang bersifat non profit memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan organisasi privat, namun bukan berarti bahwa model 

organisasi pembelajaran tidak mungkin diterapkan. Yang perlu dilakukan adalah 

melakukan adaptasi terhadap model ini, khususnya dengan menerapkan nilai-nilai 

organisasi pembelajaran untuk memecahkan patologi birokrasi.  

  

Penutup : Faktor-faktor Kunci sebagai Pendukung 

Dalam konteks Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penerapan model organisasi 

pembelajaran perlu dikembalikan pada kondisi eksisting birokrasi di Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait dengan aspek-aspek : (1) keunggulan personal 

(kompetensi); (2) model mental (perilaku aparat); (3) kesamaan visi; (4) kerjasama tim; 

serta (5) ketersediaan system thinking. Identifikasi terhadap kelima indikator ini penting 

dilakukan agar dapat diketahui aspek mana yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya.  

Keunggulan personal (kompetensi) tidak hanya dilihat dari jenjang pendidikan 

formal ataupun kegiatan-kegiatan diklat, seminar, dan lokakarya yang pernah diikuti, 

namun juga dari kemauan untuk terus belajar (lifelong learning). Aparat birokrasi 

seringkali terjebak dalam suasana rutinitas, sehingga kemauan untuk belajar menjadi 

terabaikan. Kemampuan personal menjadi terbatas dan cenderung stagnan. Alternatif 

solusi untuk pengembangan wawasan dalam bentuk team learning (kelompok-kelompok 

pembelajaran) juga masih sedikit diterapkan. Selama ini tim yang sering dibentuk di 

lingkungan PNS lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas (task oriented team), 

sehingga proses pembelajaran pada pola tim tersebut tidak berjalan. Pola tim yang 

hanya beorientasi pada pelaksanaan tugas cenderung bersifat tentatif dan terbatas hanya 
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pada pembagian tugas, setelah tugas selesai dilaksanakan, tim tersebut bubar. Tidak ada 

komitmen terhadap pembelajaran atau pengembangan wawasan dari masing-masing 

anggota tim. Padahal, keberadaan tim pembelajaran sangat diperlukan karena perlu ada 

pemikiran yang mendalam akan masalah-masalah yang sulit dan kompleks, sehingga 

inovasi dan kreativitas dalam mencari solusi alternatif sangat diperlukan. Dengan 

adanya tim pembelajaran, maka akan terjadi proses sharing information di antara 

anggota tim, sehingga good practices bisa ditiru dan bad practices sebaliknya bisa 

diminimalkan. 

Patologi birokrasi yang terkait dengan rendahnya kedislipinan ditandai dengan 

ketiadaan visi dan misi yang jelas dalam bekerja, sehingga aparat birokrasi tidak 

mempunyai sense of motivation ke arah mana tugas dan fungsi yang dilakukannya. 

Kondisi ini akan berpengaruh pada minimnya visi bersama (shared vision) yang 

mendorong aparat untuk bersama-sama melaksanakan tigas bahkan kemudian yang 

muncul adalah ego sektoral yang lebih mementingkan pencapaian visi sektornya atau 

unit kerjanya sendiri tanpa menghiraukan visi organisasi sebagai satu kesatuan (system 

thinking). 

Dalam hal model mental, masih berkembang budaya kerja warisan mental 

pemerintah kolonial yang lebih senang dilayani dibandingkan melayani.6 Kondisi 

mental ini lebih sulit diubah karena menyangkut kebiasaan. Karena itu, faktor kunci 

yang sifatnya strategis dalam pengembangan budaya kerja profesional adalah faktor 

kepemimpinan. Model organisasi pembelajaran baru dapat mengembangkan budaya 

kerja profesional apabila ada figur pemimpin yang bisa diteladani. Komitmen dan 

kesungguhan tekad dari pimpinan terutama pimpinan puncak suatu organisasi 

merupakan faktor utama dan sangat mendukung terlaksananya budaya kerja yang 

profesional dalam semangat korporatisme. Sosok pemimpin yang memiliki integritas 

dan mampu menyatukan visi seluruh anggota organisasinya, sehingga mampu 

mengembangkan kerjasama tim yang mantap dan pada akhirnya mampu menumbuhkan 

sense of belonging di kalangan anggota organisasi.  

 

Bandung, 30 Maret 2005 

 
 

                                                
6 Eddy Kusponco Wibowo. “Meningkatkan Disiplin dan Profesionalisme PNS dalam rangka 
Memperbaiki Kinerja PNS”. Dalam Menguak Peluang dan Tantangan Administrasi Publik. Jakarta : LAN 
RI, 2001, hal. 227. 


