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Birokrasi merupakan salah satu lembaga pemerintah tertua dalam 

sejarah peradaban sosial. Hal tersebut dimulai sekitar 10.000 tahun lalu dari 

Susa kuno yang merupakan salah satu daerah di Iran. Selanjuntya, birokrasi 

berkembang di dunia antara lain Persia kuno, China, Mesir dan kemudian ke 

Romawi. Pada awal perkembangannya birokrasi lebih banyak berperan sebagai 

alat kekuasaan, pelaksanaan pekerjaan publik, perencanaan dan pelaksanaan 

karya monumental seperti Terusan Suez, Tembok Cina, dan Piramida.  

Namun demikian disisi lain, sejarah juga telah mencatat birokrasi 

sebagai alat mensejahterakan masyarakat. Misalnya, Birokasi Persia disebut 

sebagai “excellent administrators” and “second to none in human history”2

Dalam perjalanan sejarah, birokrasi selalu memiliki posisi yang sangat 

strategis serta memiliki kekuatan besar dalam menentukan pencapaian tujuan 

negara. Keberhasilan dan kegagalan mencapai tujuan tersebut tidak dapat 

terlepas dari peran birokrasi sebagai administrators. Birokrasi merupakan 

lembaga yang membuat dan melaksanakan kebijakannya. Dengan demikian, 

birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus profesional dan Netral. 

. 

Keberhasilan Birokrasi tersebut dibangun sejak kekaisaran Achmaednid pada 

tahun 559 Sebelum Masehi dan berlangsung selama lebih dari 230 tahun. 

Prinsip yang diterapkan dalam excellent administrators  meliputi “tolerant 

governance,” dengan menghormati norma setempat dan budaya, kebebasan 

agama dan asosiasi, pendidikan gratis, “freedom from slavery,”dan “dual 

organizational structure” yakni sentralisasi dan desentralisasi yang 

memungkinkan fleksibilitas maksimum dalam administrasi publik. 

                                                           
1 Peneliti Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan 
2 Olmstead, 1948; Frye, 1975; Cook, 1983 dalam Farazmand, Ali,  Bureaucracy and Administration, Chapter 
1: Bureaucracy, Administration, and Politics : An Introduction, CRC Press Taylor & Francis Group, 2009,  
Boca Raton London New York 
 



 

Profesional birokrasi adalah setiap pelaksananya merupakan orang-orang ahli 

dalam bidangnya. Sedangkan netral adalah birokrasi tidak memihak kepada 

kekuasaan lainnya seperti politik, dan lainnya. Hal tersebut penting dilakukan 

karena birokrasi memiliki tugas memberikan pelayanan umum kepada seluruh 

masyarakat. Sehingga pelayanan diberikan tidak membeda-bedakan aliran 

politik, suku, agama dan lain sebagainya. 

Pelayanan birokrasi seharusnya dilakukan secara profesional. Hal ini 

penting karena pelayanan yang diberikan meliputi seluruh bidang kehidupan 

masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana, 

ketertiban dan keamanan, dan lain sebagainya. Max Weber sebagai Bapak 

Birokrasi menyampaikan bahwa Birokrasi Ideal memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 

1. A formal hierarchical structure 

2. Management by rules 

3. Organization by functional specialty 

4. An "up-focused" or "in-focused" mission 

5. Purposely impersonal 

6. Employment based on technical qualifications 

7. Predisposition to grow in staff "above the line." 

Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai 

penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. 

Kenetralan birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara efektif dan efisien. Dalam perkembangan konsep netralitas birokrasi 

telah lama menjadi perdebatan oleh para pakar.  Garis tegas telah memisahkan 

dua kelompok yakni menyangkut netralitas birokrasi dalam politik dan 

birokrasi memihak pada kekuatan dominan. Pandangan birokrasi harus netral 

dari pengaruh politik dipelopori antara lain oleh W. Wilson dan Hegel, 

sedangkan yang sebaliknya dipelopori antara lain oleh Karl Marx, James Svara 

dan Goerge Edward II. Pandangan kelompok Wilson didasarkan  birokrasi  

hanya sebagai pelaksana kebijakan yang tidak boleh mengambil kebijakan 

politik.  Sedangkan kelompok lainnya mempertanyakan apakah birokrasi harus 



 

netral bila selalu dalam kehidupan politik ? sehingga birokrasi harus memihak 

pada pihak dominan.  

Disisi  lain, Francis Rourke berpendapat bahwa birokrasi dapat berperan 

membuat kebijakan politik dan melaksanakannya. Hal ini diperkuat pendapat 

Rourke bahwa netralisasi birokrasi dari politik adalah hampir tidak mungkin. 

Namun memihaknya birokrasi pemerintah kepada kekuatan politik atau pada 

golongan yang dominan membuat birokrasi tidak steril. (Miftah Toha; 1993) 

Banyak virus yang terus menggrogotinya seperti ; pelayanan yang memihak, 

jauh dari obyektifitas, terlalu birokratis (bertele-tele) dan sebagainya, akibatnya 

merteka merasa lebih kuat sendiri, kebal dari pengawasan dan kritik. 

Sejak masa demokrasi liberal (1950-1959) hingga orde baru, birokrasi 

selalu menjadi korban politik oleh pihak yang berkuasa3

Netralitas birokrasi mencerminkan preofesionalitas birokrasi. Untuk 

menjaga hal tesebut telah diterbitkan peraturan perundangan tentang netralitas 

birokrasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) No.5 dan 12 tahun 1999, Undang-

Undang (UU) no 43 tahun 1999, no. UU no. 12 tahun 2003 dan PP No. 53 tahun 

2010. Namun demikian, pengaturan tersebut masih belum menjamin netralitas 

birokrasi. Dimana, banyak jabatan birokrasi yang diduduki oleh para pejabat 

atau yang ditunjuk dari partai berkuasa. 

, yang mengakibatkan 

keperpihakan birokrasi kepada kelompok yang berkuasa. Sebagai contoh 

banyaknya kolusi dan nepotisme serta pembangunan yang lebih banyak pada 

daerah partai politik berkuasa. Sehingga Birokrasi Indonesia sampai saat ini 

masih belum netral dari berbagai intervensi kepentingan. 

Faktor yang mempengaruhi netralitas birokrasi menurut Wilson4 

meliputi : 

 Kepentingan umum yang termasuk diantaranya partai politik, elit ekonomi, 

dan professional yang dapat mengintervensi kebijakan dengan nuasa politis 

yang lebih  banyak berubah. 

                                                           
3 Netral, Majalah, Edisi 29 November 2000 dan Thoha, Miftah, Netralitas Birokrasi Makalah 2000 
4 Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan, 2003, Kajian Netralitas Birokrasi  



 

 Kepentingan masyrakat, kelompok dalam masyarakat misalnya petani, 

mahasiswa, ibu rumah tangga yang dapat merupakan control dari formulasi 

kebijakan dan pelaksanaanya. 

 Birokrasi itu sendiri (dalam arti kompetensi, ataupun profesionalisme 

birokrasi dalam menentukan/merumuskan pilihak kebijakan public yang 

representative terhadap aspirasi kelompok kepentingan umum dan 

kepentingan khusus, yang merupakan bargaining power dari pejabat 

birokrasi terhadap pejabat politis), dan kepentingan birokrasi itu dalam 

memberikan pelayanan dan pembuatan kebijakan. 

Hasil study Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan (2003) mengidentifikasi 

faktor- faktor yang mempengaruhi netralitas birokrasi yaitu : 

 Peraturan perundangan yang tidak memberikan batasan yang jelas antara 

domain politik dan adiministrasi.  

 Intervensi dari Partai Politik yang wakil-wakilnya duduk di Legislatif. 

 Intervensi dari kelompok-kelompok di masyarakat (media cetak, 

pengusaha) yang memanfaatkan kelemahan masyarakat dan kebobrokan 

pemerintah. 

 Kebijakan yang dirumuskan yang masih disisipi kepentingan kepentingan 

kelompok 

 Masih terdapat kecenderungan (preferensi) untuk mengutamakan 

kepentingan individual dari pejabat – pejabat negara maupun pegawai 

negeri dalam pelaksanaan kebijakan. 

 Terdapat Peraturan perundang-undangan yang kurang jelas dan tidak 

mempunyai sanksi yang tegas 

Selanjuntya, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan (2003) juga 

mengemukakan Ketidaknetralan birokrasi disebabkan hal-hal sebagai berikut : 

 Kekuasaan yang tidak seimbang antara legislatif dan eksekutif 

 Tidak jelasnya batasan-batasan kewenangan seorang pejabat politis 

sehingga permasalahan teknispun selalu ikut campur. Misalnya dalam 

penentuan personil proyek. Idealnya pejabat politis menentukan kebijkan 

secara makro dan birokrat yang melaksanakannya.  



 

 Lemahnya sanksi hukum yang ada, seperti Pelanggaran terhadap pasal 17 

UU 34 tahun 1999 yang menyatakan bahwa siapa saja mempunyai 

kesempatan yang sama untuk menjadi PNS. Pelanggaran terhadap Keppres 

18 tahun 2000 tentang pengadaaan barang yang menyatakan bahwa setiap 

tender harus melalui proses pertenderan.  

 Lembaga peradilan dan lembaga pengawasan yang ada, belum dapat 

dijadikan tempat untuk menggugat tindakan tindakan yang tidak sesuai 

dengan hukum yang berlaku, yang dilakukan legislatif terhadap eksekutif. 

 Lemahnya posisi masyarakat dalam memberikan sanksi ataupun peringatan 

kepada eksekutif maupun legislatif, karena suaranya sudah terwakilkan di 

legislatif.  

 Adanya keberpihakan terhadap kepentingan birokrat dalam pemberian 

pelayanan kepada masyarakat, sehingga terkesan beberapa pelayanan harus 

menggunakan uang, sementara beberapa pelayanan birokrasi bersifat 

mutlak dan tidak tergantikan, misalkan pembuatan surat tanah, paspor, 

surat ijin mengemudi dan lain sebagainya. 

 Kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan pada aspirasi masyarakat, 

meskipun telah ada penjaringan simpati masyarakat dengan membuka jalur 

komunikasi dengan masyarakat.  

Selanjuntya dalam Kajian Netralitas Birokrasi (2003) Strategi 

menumbuhkan netralitas birokrasi sebagai berikut:  

 Adanya kesepakatan yang kemunculannya harus didesak, tentang political 

will dari para pejabat politik untuk membekali kader-kadernya yang duduk 

di lembaga negara dengan komitmen dan kompetensi yang tidak hanya 

menguntungkan partainya tetapi juga menguntungkan masyarakat dan 

negara.  

 Reformasi pembuatan peraturan perundang-undangan di mana kebijakan 

yang bersifat politis harus tuntas diselesaikan oleh legislatif, dan tidak 

diserahkan penjabarannya kepada eksekutif.  

 Pembuatan peraturan perundang-undangan legislatif bersama eksekutif, 

harus (a) didasarkan atas kajian ilmiah (b) dibahas secara terbuka dan 



 

melibatkan unsur dari masyarakat (c) pemberlakuan undang-undang harus 

atas persetujuan kedua belah pihak (eksekutif dan legislatif) dan didukung 

oleh masyarakat. Untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan tidak 

menguntungkan sekelompok orang dan memberikan dampak luas terhadap 

masyarakat, maka dalam pembuatannya harus didahului dengan kajian atau 

penelitian, hal ini berfungsi juga sebagai sosialisasi terhadap masyarakat 

terhadap akan munculnya sebuah kebijakan yang diputuskan dengan 

mempertimbangkan aspirasi masyarakat. pada saat ini penjaringan aspirasi 

sudah sering dilakukan namun tindak lanjutnya tidak nampak, sehingga 

penjaringan aspirasi tersebut  dapat dikatakan merupakan formalitas saja. 

 Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat yang berarti 

melakukan Perubahan terhadap UU 22 tahun 1999 pada pasal 18 yang 

mengatur tentang tugas dan wewenang  DPRD untuk memilih kepala daerah  

dan memberhentikan kepala daerah (ayat satu butir a dan c). Sekaligus 

memperkuat posisi masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi politik dan 

mengeliminasi adanya politik uang yang akhir-akhir ini merebak diberitakan 

berbagai media massa. 

 Mengikutsertakan masyarakat sebagai penentu terhadap diterima atau 

ditolaknya laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan penentu 

terhadap pengusulan pemberhentian Kepala daerah, yang dapat dilakukan 

melalui pooling ataupun semacam referendum. 

 Penegasan kembali terhadap PP 5 dan 12 dengan sanksi yang lebih tegas. 

Ketentuan – ketentuan yang diperjelas, misalnya yang dimaksud dengan 

tidak boleh menggunakan fasilitas milik pemerintah itu bagaimana, apakah 

jam kerja termasuk di dalamnya. Bagaimana apabila terjadi pelanggaran 

terhadap pasal tersebut, dapatkah masyarakat melakukan gugatan, apabila 

yang melakukan adalah anggota DPRD siapakah yang berwenang menegur 

dan memberikan sanksi, apabila yang melakukan adalah Kepala daerah, 

siapakah yang berwenang menegur dan memberikan sanksi. 

Memberlakukan ketentuan tentang penggunaan fasilitas negara/ fasilitas 

yang terkait dengan jabatan seorang pejabat politik maupun pejabat karir 

untuk golongan tertentu baik pada saat kampanye atau bukan kampanye. 



 

 Memberlakukan ketentuan bahwa seorang pejabat politis harus melepaskan 

kedudukannya di partai politik sebagai ketua atau pengurus inti partai 

politik. 

 Mempertegas sanksi dalam setiap peraturan perundangan yang dibuat. 

 Penegasan terhadap PP 8 tahun 2003 tentang pertanggungjawaban 

perangkat daerah kepada sekretaris daerah secara administratif, bahwa 

pertanggungjawaban secara administatif itu meliputi pertanggungjawaban 

struktural, sehingga kata administratif tidak diartikan dalam arti sempit 

tetapi arti luas. Dan revisi terhadap PP 8 yang menyatakan bahwa perangkat 

daerah bertanggungjawab secara struktural langsung kepada kepala daerah, 

dan PP 9 yang menyatakan bahwa pejabat pembina pegawai negeri adalah 

kepala daerah yang nota bene bukan pegawai negeri. 

 Dengan meminjam pendapat dari Prof, Dr. Miftah Thoha, MPA, bahwa harus 

ada batas yang jelas antara tugas dan kewajiban pejabat politik dan pejabat 

karir. Memberikan ruang bagi pejabat politis untuk menempatkan orang-

orangnya (tentu dalam jumlah terbatas) dijajaran eksekutif dengan 

diadakannya Political appointees sehingga tidak terdapat lagi intervensi 

terhadap lingkungan pejabat karir. 

 Pembina pegawai negeri harus berasal dari pegawai negeri sendiri, 

termasuk dalam pertanggungjawaban dan pengangkatannya. Hal ini berarti 

harus melakukan perubahan terhadap UU 22 tahun 1999 pasal 62 ayat (2) 

dan (3) UU 43 tahun 1999 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa pembinaan 

pegawai negeri sipil dilakukan oleh pejabat negara (politik)  

 Pada lembaga peradilan atau pengawasan yang sudah ada, ditambahkan 

satu fungsi, yaitu fungsi untuk mengadili atau menggugat tindakan yang 

tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang dilakukan eksekutif terhadap 

legislatif. 

 Pembatasan kekuasaan seorang pejabat politis dan pejabat karir, di mana 

pejabat politik membuat kebijakan umum dan pejabat karir yang 

mengoperasionalisasikan, dan pembatasan bahwa seorang pejabat politis 

hanya dapat berhubungan secara hirarkis dengan satu orang pejabat karir. 



 

 Pemberian sanksi yang berat terhadap penyimpangan terhadap ketentuan 

baik oleh pejabat karir maupun pejabat politis.  

 Reformasi manajemen kepegawaian dengan menegakkan reward and 

punishment dengan penekanan kepada reward terhadap pegawai yang 

melakukan hal yang baik, dan mengeliminir adanya reward negatif karena 

yang terjadi adalah dengan mempersulit pelayanan justru akan 

mendapatkan reward (dari suap pengguna layanan misalnya).  

 Di masa yang akan datang dalam rekruitmen pegawai salah satu syarat 

untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil harus memiliki jiwa sosial yang 

tinggi.  

 Pengubahan budaya organisasi dengan perubahan sikap secara menyeluruh 

di birokrasi tentunya didahului oleh pemimpin puncak.  
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