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ABSTRACT 

 Very important to accentuate that administration not just the sick of paper 
works or clerical works. Administration is the art and science ( Albert Lepawsky, 
1963 ). Administration is conduct of business, public affair or government ( 
Webster illustrated Dictionary ). Thus, administration is actually the art and 
science concerning conduct of business, public affair or government. 

 These accentuation quiet necessary appeared because too many peoples in 
Indonesia even the government very often come to the misinterpretation 
regarding the essence of administration as mentioned. Misinterpretation toward 
the essence of administration will has an impact on the implementation. It’s mean, 
because of these misinterpretation the government will definitely come to the 
efficiency and effectivity decreased, over and over. 

 Basically, administration covered all aspect of government execution, 
namely  policy formulation, organizational design, managerial behavior and 
clerical works activities. Thus, implementing of administration it’s mean 
implementing of government and the other way implementing of government it’s 
mean implementing of administration. In accordance with these matter, in the 
implementation of government has to based on the administrative calculation 
concern. Administration and administrative calculation is actually the answer in 
relation with Indonesian development successfully. 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Hidup ber - masyarakat, bernegara- bangsa adalah kerjasama dan 
kebersamaan, bukan kerja bersama dan perbedaan. Hidup bermasyarakat, 
bernegara - bangsa adalah kesepahaman kesepakatan untuk bekerjasama 
mencapai tujuan yang bermanfaat bagi bersama. Hakikat kerjasama tidak 
menafikan perbedaan - perbedaan, namun perbedaan - perbedaan itu harus 
bersifat memperkuat kerjasama dan kebersamaan. Itulah spesifik 
karakteristik administrasi sebagai art and science. Tujuannya adalah 
situational stability yang dinamis. Dengan administrasi akan tercipta local 
stability, provincial stability dan national stability. Dengan administrasi akan 
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terbangun stabilitas politik - ekonomi - sosial - budaya : locally, provincially 
dan nationally. Lebih lanjut, administrasi bukan sekedar pekerjaan tulis 
menulis (papers works) dan bukan pula sekedar pekerjaan ketatausahaan 
(clerical works). Administration is the process common to all groups effort, 
public or private, civil or military, large scale or small scale (Leonard D White, 
1958). “Administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang 
dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. 
Ilmu administrasi mementingkan dengan sama soal-soal apa yang dilakukan 
pemerintah dan soal-soal bagaimana melaksanakannya” (Dimock and Dimock, 
1963). Dengan demikian administrasi berkenaan dengan seluruh aspek 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Cakupannya meliputi 
policy formulation, organizational design, managerial behavior dan clerical 
works. Karena itu, salah interpretasi dan salah implementasi administrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu segera 
diluruskan dan analisis aksentuasi ini adalah dimaksudkan untuk hal tersebut. 

Salah interpretasi dan salah implementasi administrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berlangsung sejak 
kemerdekaan hingga sekarang. Dalam garis besarnya dapat dikemukakan 
fakta bahwa pasca kemerdekaan (1945 - 1966), politik dan kalkulasi politik 
menjadi panglima. Diera orde baru (1966-1998), ekonomi dan kalkulasi                                                                                                           
ekonomi menjadi panglima. Pada era reformasi (1999 - sekarang), kembali 
politik dan kalkulasi    politik menjadi panglima dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. Padahal sejalan dengan : implementing of 
administration it’s mean imple- menting of government and the other way 
implementing of government it’s mean implementing of administration, maka 
akan efektif apabila administrasi (administra- tion) dan kalkulasi administrasi 
(administrative calculation) yang menjadi panglima dalam pe- nyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. 

Calculation adalah “care and caution” (Webster Illustrated Dictionary). 
Dengan demikian administrative calculation adalah perhatian dan sekali lagi 
perhatian terhadap hal-hal yang berkenaan dengan administrasi. Artinya, 
dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan lebih didasarkan kepada 
kaidah-kaidah dan etika administrasi. “Tidak ada satu hal untuk abad modern 
sekarang ini lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup 
pemerintahan yang beradab dan malahan kelangsungan hidup dari peradaban 
itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan 
mengembangkan suatu filsafat dan praktek administrasi yang mampu 
memecahkan masalah - masalah masyarakat modern” (Charles A Beard, dalam 
Sondang Siagian, Filsafat Administrasi, 1990).  
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B. PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION 
) 

Kesepahaman kesepakatan untuk bekerjasama mencapai tujuan yang 
bermanfaat bagi bersama, diawali dengan perumusan dan penetapan 
kebijakan (policy formulation). Kebijakan adalah wujud formal dan bersifat 
fundamental bagi suatu dan setiap kerjasama mencapai tujuan yang 
bermanfaat bagi bersama. Kebijakan terdiri dari kebijakan utama (grand 
policy) dan kebijakan pelaksanaan (strategic policy).  

Untuk konteks Indonesia, yang menjadi grand policy-nya adalah 
Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka 
Tunggal Ika dan Negara Kesatuan. Sedangkan strategic policy-nya antara lain 
Undang - undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan 
Presiden, keputusan Menteri, keputusan Gubernur, keputusan Bupati/ 
Walikota. Grand Policy adalah sesuatu yang sifatnya never ending. Sedangkan 
Strategic Policy adalah merupakan sarana untuk mencapai atau untuk 
mewujudkan Grand Policy. 

Dalam kaitannya dengan Grand Policy, yang diperlukan adalah 
konsistensi semua pihak terhadap Grand Policy tersebut. Dengan demikian 
misalnya upaya-upaya untuk mengotak-atik Pancasila, Undang-undang Dasar 
1945 dan Negara Kesatuan selain menciptakan instabilitas juga sangat 
berpotensi membahayakan Indonesia sebagai anak Proklamasi Kemerdekaan 
17-8-1945. Kemerdekaan adalah rahmat Allah Yang Maha Kuasa kepada 
segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali dan Pancasila telah secara tepat 
mengakomodir segenap kepentingan bangsa dari sisi religi dan sisi-sisi 
lainnya. Demikian pula Undang-undang Dasar 1945 tidak perlu direvisi karena 
sudah mempunyai wawasan kebangsaan yang mumpuni dan sebagai Undang-
undang Dasar tidak selayaknya memuat hal-hal yang sifatnya detil. Begitu pula 
wacana Negara Federal akan sangat kontra produktif. Harus di ingat bahwa 
Indonesia adalah Negara kepulauan, terdiri lebih dari 17.000 pulau besar / 
kecil pada hamparan laut yang sangat luas dan diapit dua samudra luas. Jadi 
dari sudut pandang apa pun, terutama pertahanan keamanan, keutuhan 
teritori, keinginan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara federal 
sangatlah tidak rasional. Sangat disayangkan bahwa salah satu kehebatan para 
elit dan para cerdik pandai Indonesia adalah “menjiplak” tingkah laku negara 
lain yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kondisi objektif Indonesia. 

Lebih lanjut yang berkenaan dengan Strategic Policy yang dalam 
operasionalnya lebih banyak berupa keputusan - keputusan, adalah bersifat 
“menyusupi keseluruhan organisasi sama jauhnya seperti yang dilakukan oleh 
kewajiban bertindak. Suatu teori umum dari administrasi harus mencakup 
prinsip-prinsip organisasi yang akan menjamin diambilnya keputusan yang 
benar seperti halnya ia harus mencakup prinsip-prinsip yang akan menjamin 
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dilaksanakannya tindakan yang efektif (Herbert Simon dalam J. Salusu, 
Pengambilan Keputusan Strategik, 1996). 

Dari ungkapan Herbert Simon tersebut diatas, yang pertama bahwa 
kebijakan stratejik atau keputusan harus dirumuskan secara benar dan yang 
kedua bahwa keputusan yang ditetapkan harus menjamin sesuatu 
implementasi yang efektif. Dalam hal ini perlu ditekankan, bahwa apakah 
sesuatu keputusan itu benar dan apakah sesuatu keputusan itu efektif 
ukurannya adalah Grand Policy. Artinya keputusan-keputusan yang diambil 
oleh para penjabat publik harus selalu oriented dan bersifat memperkuat 
tujuan akhir yang telah digariskan dalam Grand Policy. 

 

C. PENGEMBANGAN STRUKTUR ORGANISASI (ORGANIZATIONAL 
DESIGN) 

Organisasi berintikan kumpulan manusia yang bersatu karena adanya 
tujuan yang hendak dicapai yang bermanfaat bagi bersama. “Organization 
composed of a set of interdependent parts. Organization have need for 
survival; and organization as system, behave and take action. Each part of 
organization contributes and receives something from the whole” (David 
Silverman, The Theory of Organizations, Biddles Ltd, Great Britain, 1981). 
Kumpulan manusia yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama tertentu 
harus ditata, diatur dalam suatu sistem/ tata hubungan dan atau suatu sistem 
tata efektivitas agar organisasi survive dan dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan. “Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi 
dengan mana tugas- tugas pekerjaan dibagi - bagi, di kelompokkan dan di 
koordinasikan. Dalam mendisain sebuah struktur organisasi, perlu 
memperhatikan enam unsur penting : spesialisasi kerja, departementalisasi, 
rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan 
formalisasi (Robbins and Coulter, Management, 2004). Dari enam unsur 
penting kaitannya dengan disain suatu struktur organisasi, akan dipilih dan 
dianalisis salah satu yang bersifat pokok penting dan actual saat ini, yakni : 
sentralisasi dan desentralisasi.  

Analisis terhadap sentralisasi dan desentralisasi akan ditinjau dari sisi 
behave and take action, dikaitkan dengan realitas implementasi sentralisasi 
dan desentralisasi di Indonesia. Sentralisasi dan desentralisasi adalah sesuatu 
yang sifatnya inherent. Aksiomanya, desen- tralisasi adalah dalam kerangka 
sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi sesungguhnya bukan hanya 
sesuatu yang bersifat memilah-milah mana kewenangan pemerintah pusat dan 
mana kewenangan pemerintah daerah. Sentralisasi dan desentralisasi juga 
bukan berarti pemerintah pusat tidak boleh mencampuri ke-wenangan 
pemerintah daerah. Sentralisasi dan desentralisasi juga tidak boleh 
mempunyai implikasi Kabupaten/ Kota abai terhadap propinsinya. 
Sentralisasi dan desentralisasi juga tidak boleh mempunyai implikasi 
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Kabupaten/ Kota yang satu abai terhadap Kabupaten/ Kota yang lain. Karena 
itu kata desentralisasi tidak terpisah dari kata sentralisasi. Harus selalu 
inherent, yakni “sentralisasi dan desentralisasi”. 

Dari sudut pandang ilmu administrasi, desentralisasi bukan transfer of 
authority dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi 
adalah wujud dari delegation of authority and responsibility dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah. Delegation adalah “act of deputing” 
(Webster Illustrated Dictionary). “Dengan melaksanakan delegasi, tanggung 
jawab terakhir masih terletak pada manajer atau atasan yang mendelegasikan, 
dan pada gilirannya ia atau atasan yang mendelegasikan tetap akan diangap 
bertanggung gugat” (Harold L Taylor, Delegasi, PPM, 1981). Lebih lanjut 
“mendelegasikan wewenang tanpa disertai tanggung jawab atau 
mendelegasikan tanggung jawab tanpa disertai wewenang yang diperlukan, 
sama sekali bukanlah merupakan pelaksanaan delegasi karena dengan 
demikian tugas-tugas tidak akan dapat dilaksanakan” (Harold L Taylor, Ibid). 
Dengan demikian kiranya jelas, bahwa dalam rangka sentralisasi dan 
desentralisasi, Kabupaten dan Kota harus oriented dan tetap koordinatif 
dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Adanya kenyataan Bupati 
atau Walikota tertentu yang kurang koordinatif dengan Gubernur dan 
Presiden adalah cerminan yang salah dari hakikat delegasi, karena pada 
akhirnya Presiden-lah yang akan dianggap bertanggung gugat. Konsistensi 
terhadap hakikat delegasi dalam konteks sentralisasi dan desentralisasi 
sangatlah penting. Inkonsistensi terhadap hal tersebut berarti tidak adanya 
mutual orientation sehingga increasing social welfare secara keseluruhan akan 
sulit diwujudkan. 

 

 

D. PENGELOLAAN (MANAGERIAL BEHAVIOR) 

Managerial behavior adalah tindak laku managers atau group of manager 
dalam mendayagunakan organisasi agar organisasi tetap survive dan 
mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu organisasi mungkin saja telah 
memiliki struktur organisasi dan me- nempatkan orang - orang secara tepat 
sesuai struktur, telah memiliki dana dan perlengkapan yang memadai, namun 
hal tersebut belum menjadi jaminan bahwa organisasi akan survive. 
Kesemuanya itu masih merupakan potensi dan untuk terwujud adanya 
organization survival diperlukan managerial behavior yang efektif. Tanpa 
adanya managerial behavior yang efektif dapat dipastikan organisasi akan 
mengalami efficiency and effectivity decreased dan dengan demikian tujuan 
yang hendak dicapai yang bermanfaat bagi bersama tidak akan pernah 
terwujud. Karena itu peranan managerial behavior sangatlah sentral. Karena 
itu pula maka managers atau group of manager dalam kapasitasnya sebagai 
“directing staff of any enterprise or institution” (Webster Illustrated 
Dictionary), harus mau dan mampu menjalankan directing secara efektif. 
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Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan, tangung jawab utama terlatak pada pemerintah (eksekutif). 
Pemerintah disini diartikan sebagai keseluruhan komponen yang terdiri dari 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan 
Kepolisian Negara. Baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara terdapat group of manager dan 
group of staff. Pada Pemerintah Pusat, group of manager-nya antara lain : 
Presiden/ Wakil Presiden, para Menteri, para Dirjen/ Sekjen/ Irjen. Ditingkat 
Pemerintah Daerah yang termasuk group of manager antara lain : Gubernur/ 
Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, dan Walikota / Wakil Walikota. 
Dilingkungan Tentara Nasional Indonesia yang termasuk group of manager 
antara lain : Panglima TNI, para Kepala Staff, para Panglima Daerah. Kemudian 
di Kepolisian Negara yang termasuk group of manager antara lain : Kepala 
Kepolisian Negara, para Kapolda, para Kapolres. Perlu ditekankan, bahwa dari 
managerial behavior merekalah sesungguhnya Indonesian survival dan 
Indonesian prosperity akan terwujud. 

Perlu lebih lanjut ditekan-           kan bahwa dari sudut pandang            ilmu 
administrasi atau secara administrative calculation, mereka-mereka(group of 
manager) yang disebutkan diatas bukanlah penjabat politik akan tetapi 
“penjabat publik (public administrator/ public manager). Hal ini sangat 
penting untuk diangkat ke permukaan karena dalam realitanya dalam banyak 
hal Presiden/ Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati/ 
Walikota cenderung menempatkan diri sebagai  penjabat politik. Memang 
dalam pencalonan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota diusung oleh partai 
politik, akan tetapi setelah terpilih dan menjabat, mereka adalah public 
administrator/ public manager, untuk semua orang tanpa kecuali. Hal ini 
sejalan dengan sumpah yang mereka ikrarkan, bahwa akan mengabdi 
sepenuhnya kepada kepentingan negara-bangsa. 

Hal penting lain yang perlu dilakukan analisis aksentuasi, bahwa 
administrasi menafikan adanya rangkap jabatan. Dalam kenyataannya di era 
reformasi                ini rangkap jabatan dianggap sebagai sesuatu yang sah -                
sah saja. Hal ini tidak sekedar ingkar dari sumpah jabatan,               akan tetapi 
juga akan meng-              gerus executive accountability. “Executive accountability 
has appeared with increasing frequency in management. Accountability is 
often insured through various kinds of management control” (Arthur C Croft, 
Personnel Management, Alexander Hamilton Institute, New York, 1964). 
Dengan demikian kiranya jelas, bahwa rangkap jabatan akan memperlemah 
executive accountability dan merugikan negara - bangsa. 

Ada contoh yang baik pada pasca kemerdekaan (1945-1966), Presiden 
Soekarno sekalipun semula pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI), namun 
setelah menjabat sebagai Presiden berperilaku netral, milik semua partai, 
milik semua golongan. Perkembangan setelah pasca kemerdekaan adanya 
Presiden yang juga penasehat/ pembina suatu partai, Wakil Presiden yang juga 

STIA
 BA

N
D

U
N

G



P a g e  | 84 

 

Jurnal Bina Administrasi (Volume V, Nomor 1) 
 

ketua umum sesuatu partai, Menteri yang juga ketua umum sesuatu partai 
pasti tidak akan mampu fully public oriented, baik dari segi waktu dan dari segi 
keberpihakan dan lain-lain. 

Ada fenomena perilaku tidak accountable akan tetapi dianggap sesuatu 
yang sah-sah saja. Menjelang pemilihan anggauta legislatif dan pemilihan 
Presiden 2009-2014, Presiden dan Wakil Presiden yang masih menjabat 
(masih terikat sumpah jabatan) secara terprogram muncul di televisi atau 
media lain berkampanye yang sifatnya partai oriented. Hal ini sesungguhnya 
merupakan preseden kurang baik bagi negara-bangsa. Karena itu pada saatnya 
Indonesia memerlukan pimpinan nasional yang bersifat juara (champion). 
Seperti halnya Presiden Soekarno yang “sedumuk batuk senyari bumi demi 
Indonesia”. Soekarno adalah the champion. “Champion is one who defends the 
cause of another; to contend for the right of another” (Webster Illustrated 
Dictionary). Pimpinan nasional akan menjadi champion apabila dalam 
menyelenggarakan pemerintahan           dan pembangunan menggunakan 
administrative calculation. 

 

 

E. KETATAUSAHAAN (CLERICAL WORKS) 

Kerjasama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi bersama dalam 
semua aspeknya harus dicatat secara sistematis               agar terwujud suatu 
tata infor-           masi yang kontributif terhadap efektifitas kerjasama tersebut. 
Kegiatan pencatatan, pengolahan data - informasi, penggandaan, penyimpanan 
dan penyebarannya, ini adalah pekerjaan ketatausahaan (clerical works). 

Dari prespektif imple- mentasi, data-informasi hasil pekerjaan 
ketatausahaan kontributif terhadap policy formulation activities. Perumusan 
kebijakan tanpa didasarkan data-informasi (existing condition) yang akurat 
akan kontra produktif dan sangat mungkin akan terjadi penolakan terhadap 
policy tersebut. Data-informasi hasil pekerjaan ketata- usahaan juga 
kontributif terhadap perancangan dan pembentukan organisasi 
(organizational design), antara lain siapa representatif            untuk unit kerja 
yang mana. Demikian pula data-informasi hasil pekerjaan ketatausahaan 
sangat diperlukan group of manager  dalam mengembangkan managerial 
behavior - nya. Dalam hal ini misalnya apakah sesuatu program dapat 
terlaksana sesuai yang direncanakan, dalam artian kualitatif dan kuantitatif. 
Apabila suatu pelaksanaan tidak dicatat, tidak diolah secara sistematis dan 
tidak disajikan secara benar, maka organisasi akan kehilangan rekam-jejak 
(track record)-nya, dan hal ini akan berakibat pada rendahnya executive 
accountability. Jadi clerical works adalah unsur administrasi yang bersifat 
memperkuat policy formu- lation activities, memperkuat orga- nizational 
design activities dan memperkuat managerial activities. 
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F. PENUTUP 

Administrasi adalah keseluruhan aktivitas dalam penye- lenggaraan 
pemerintahan dan pem- bangunan. Karena itu dalam men- jalankan 
pemerintahan dan pemba- ngunan akan efektif bila menggunakan kalkulasi 
administrasi (administrative calculation).  

Administrative calculation dalam konteks penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan antara lain mengandung pengertian, bahwa 
kerjasama membangun negara-bangsa harus selalu oriented dan konsisten 
terhadap kebijakan utama atau kesepahaman dan kesepakatan utama bangsa 
(grand policy). Kemudian para pelaksana pembangunan, utamanya group of 
manager adalah penjabat publik, bukan penjabat politik. Penjabat publik 
(group of public managers) harus fully public oriented. Harus fully public 
dedicated. Dengan cara demikian maka akan terwujud suatu Indonesian 
survival, dan Indonesia yang makmur berkeadilan.  
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