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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia 

1. Pengertian Inovasi Pelayanan Publik 

Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan 

baru dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Amabile et al. (1996) 

mendefinisikan inovasi yang hubungannya dengan kreatifitas adalah: 

“Inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti 

membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru.” Kita berada 

di tengah-tengah samudera hasil inovasi. Ada inovasi: pengetaahuan, 

teknologi, ICT, ekonomi, pendidikan, sosial, dsb. Inovasi dapat 

dikelompokkan pula atas inovasi besar dan inovasi kecil-kecil namun sangat 

banyak. Inovasi itu tidak harus mahal, inovasi itu dapat dilakukan oleh siapa 

saja, kapan saja, dimana saja. Kalau leluhur kita tidak inovativ, kita 

semuanya akan tetap tinggal di gua-gua, dalam kegelapan, tanpa busana. 

Inovasi dapat menjadi positif atau negatif. Inovasi positif dapat 

didefinisikan sebagai proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang 

telah mapan dengan memperkenalkan sesuatu yang baru yang memberikan  

nilai tambah bagi pengguna. Inovasi negatif menyebabkan pelanggan 

enggan untuk memakai produk tersebut karena tidak memiliki nilai tambah, 

merusak cita rasa dan kepercayaan pelanggan hilang.  

Secara khusus inovasi di dalam lembaga publik bisa didefinisikan 

sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide baru dalam implementasi, 
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dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung 

cukup lama dan berskala cukup umum sehingga dalam proses 

implementasinya berdampak cukup besar terhadap perubahan organisasi dan 

tata hubungan organisasi. Inovasi dalam pelayanan publik mempunyai ciri 

khas, yaitu sifatnya yang intangiable karena inovasi layanan dan organisasi 

tidak semata berbasis pada produk yang tidak dapat dilihat melainkan pada 

perubahan dalam hubungan pelakunya, yaitu antara service provider dan 

service receiver (users), atau hubungan antar berbagai bagian di dalam 

organisasi atau mitra sebuah organisasi.  

Ditinjau secara lebih khusus, pengertian inovasi di dalam 

pelayanan publik bisa diartikan sebagai prestasi dalam meraih, 

meningkatkan, dan memperbaiki efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas 

pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan 

alat baru dalam pelayanan masyarakat. Dengan pengertian ini, inovasi 

pelayanan publik tidak harus diartikan sebagai upaya penyimpangan dari 

prosedur melainkan sebagai upaya dalam mengisi, menafsirkan dan 

menyesuaikan aturan mengikuti keadaan setempat.  Proses kelahiran suatu 

inovasi, bisa didorong oleh bermacam situasi. Secara umum inovasi dalam 

layanan publik ini bisa lahir dalam bentuk inisiatif seperti:  

1. Kemitraan dalam penyampaian layanan publik, baik antara pemerintah 

dan pemerintah, sektor swata dengan pemerintah, CBO-NGO dengan 

pemerintah.  

2. Penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dalam pelayanan 

publik.  
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3. Pengadaan atau pembentukan lembaga layanan yang secara jelas 

meningkatkan efektiftas layanan (kesehatan, pendidikan, hukum, atau 

keamanan masyarakat).  

4. Peningkatan pengayaan peran atas sistem internal pemerintahan yang 

sebelumnya sudah ada di dalam masyarakat.  

Aspek penting lain dalam kajian inovasi adalah berkenaan dengan level 

inovasi yang mencerminkan variasi besarnya dampak yang ditimbulkan 

oleh inovasi yang berlangsung. Kategori level inovasi ini dijelaskan oleh 

Mulgan dan Albury berentang mulai dari incremental, radical, sampai 

transformatif. (Muluk 2008; 46) 

a. Inovasi inkremental berarti inovasi yang terjadi membawa 

perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada. 

Umumnya sebagian besar inovasi berada dalam level ini dan jarang 

sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan 

hubungan keorganisasian. Walaupun demikian inovasi inkremental 

memainkan peran penting dalam pembaruan sektor publik karena 

dapat melakukan perubahan kecil yang dapat diterapkan secara 

terus-menerus, dan mendukung rajutan pelayanan yang responsive 

terhadap kebutuhan lokal dan perorangan, serta mendukung nilai 

tambah uang (value for money).  

b. Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan 

publik atau pengenalan cara-cara yang sama sekali baru dalam 

proses keorganisasian dan pelayanan. Inovasi jenis ini jarang sekali 

dilakukan karena membutuhkan dukungan politik yang sangat 
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besar karena umumnya memiliki resiko yang lebih besar pula. 

Inovasi radikal diperlukan untuk membawa perbaikan yang nyata 

dalam kinerja pelayanan publik dan memenuhi harapan pengguna 

layanan yang lama terabaikan.  

c.  Inovasi transformatif atau sistemis membawa perubahan dalam 

struktur angkatan kerja dan keorganisasian dangan mentranformasi 

semua sektor dan secara dramatis mengubah keorganisasian. 

Inovasi jenis ini membutuhkan waktu yang lebih lama unntuk 

memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan 

mendasar dalam susunan sosial, budaya dan organisasi.  

Dilihat dari segi proses, inovasi juga dapat dibedakan dalam dua 

kategori yaitu: (Muluk 2008: 48)  

a. Sustaining innovation (inovasi terusan) merupakan proses inovasi yang 

membawa perubahan baru namun dengan tetap mendasar dari pada 

kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan ataupun produk yang 

sudah ada.  

b. Discontinues innovation (inovasi terputus) merupakan proses inovasi 

yang membawa perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasar 

pada kondisi yang sudah ada sebelumnya. 
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2. Perundang-Undangan tentang Pelayanan Publik 

Perundang-

Undangan 

Tujuan Aktor 

UU 25 tahun 2009 

tentang Pelayanan 

Publik 

1. Terwujudnya batasan dan 

hubungan yang jelas tentang 

hak, tanggung jawab, 

kewajiban, dan kewenangan 

seluruh pihak yang terkait 

dengan penyelenggaraan 

pelayanan publik; 

2.  Terwujudnya sistem 

penyelenggaraan pelayanan 

publik yang layak sesuai 

dengan asas-asas umum 

pemerintahan dan korporasi 

yang baik; 

3. Terpenuhinya 

penyelenggaraan pelayanan 

publik sesuai dengan 

peraturan perundang-

undangan; dan 

4. Terwujudnya perlindungan 

dan kepastian hukum bagi 

masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

 

1. Menteri 

2. Ombudsman 

3. Gubernur pada 

tingkat provinsi 

4. Bupati pada 

tingkat 

kabupaten 

5. Palikota pada 

tingkat kota 

 

3. Bentuk-Bentuk Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Daerah  

Dalam sektor publik, inovasi dan kebijakan merupakan dua istilah yang 

saling melengkapi satu sama lain. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru 

dan sifatnya yang menggantikan cara yang lama. Demikian pula sifat dari 

kebijakan yang hadir untuk mengganti kebijakan yang lama. Ini artinya bahwa 

setiap kebijakan, secara isi (konten) pada prinsipnya harus memuat inovasi baru. 

Kebijakan yang tidak memuat sesuatu yang baru atau menggantikan yang lama 

hanya akan menjadi kebijakan yang tidak fungsional. Dalam pembauran frasa 

inovasi dengan kebijakan, dikenal tiga jenis interaksi inovasi dengan kebijakan 

(Tyran & Sausgruber, 2003: 4), yaitu: 
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a. Policy innovation: new policy direction and initiatives (inovasi kebijakan) 

Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah 

kebijakan baru. Ini berarti bahwa setiap kebijakan (publik) yang 

dikeluarkan pada prinsipnya harus memuat sesuatu yang baru. Secara 

khusus inovasi kebijakan menurut Walker (Tyran & Sausgruber, 2003: 4), 

“policy innovation is a policy which is new to the states adopting it, no 

matter how old the program may be or how many other states may have 

adopted it”. Jadi yang dimaksud dengan inovasi kebijakan menurut Walker 

adalah sebuah kebijakan yang baru bagi negara yang mengadopsinya, 

tanpa melihat seberapa usang programnya atau seberapa banyak negara 

lain yang telah mengadopsi sebelumnya. 

b. Innovations in the policy-making process (inovasi dalam proses 

pembuatan kebijakan) Pada peranan ini, maka fokusnya adalah pada 

inovasi yang mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. 

Sebagai contoh adalah, pross perumusan kebijakan selama ini belum 

memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau stkaholder terkait. 

Padahal UU SPPN mensyaratkan adanya partisipasi warga. Oleh karena 

itu inovasi yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan mekanisme 

partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan. 

c. Policy to foster innovation and its diffusion 

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk 

mendorong dan mengembangkan, dan menyebarkan inovasi di berbagai 

sektor.  
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Penyebaran inovasi kebijakan terjadi dengan merujuk pada dua 

determinan penting, yaitu internal determinant, dan regional difusion. Yang 

dimaksud dengan internal determinant atau penentu internal adalah 

karakteristik sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara menentukan 

keinovativan sebuah negara. Sedangkan regional diffusion atau difusi 

regional adalah kemungkinan sebuah negara mengadopsi kebijakan tertentu 

lebih tinggi jika negara-negara tetangganya telah mengadopsi kebijakan 

tersebut. 

B. New Public Management 

1. New Public Management 

a. Pengertian New Public Management 

Konsep New Public Management secara tidak langsung muncul dari 

kritik keras terhadap organisasi sektor publik dan telah menimbulkan gerakan 

dan tuntutan terhadap reformasi manajemen sektor publik. New Public 

Management kemudian mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor 

publik secara komprehensif hampir diseluruh dunia. Pelaksanaan 

desentralisasi, devolusi, dan modernisasi pemberian pelayanan publiK 

merupakan penekanan gerakan New Public Management.  

Istilah New Public Management pada awalnya dikenalkan oleh 

Christoper Hood pada tahun 1991 yang kemudian disingkat dengan istilah 

NPM. Apabila dilihat melalui perspektif historis, pendekatan modern 

terhadap manajemen sektor publik tersebut awalnya muncul dari negara-

negara Eropa sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Kemunculan pendekatan 

tersebut merupakan reaksi dan kondisi model administrasi publik tradisional 
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yang tidak memadai. Dalam perkembangannya, pendekatan managerial 

modern ini juga dikenal dengan berbagai sebutan, seperti: „managerialism.‟ 

„new public management,‟„market-based public administration,‟ „post-

bureaucratic paradigm,‟ „market-based public  administration,‟ dan 

„entrepreneurial government., semua istilah ini memiliki makna yang sama 

akan tetapi istilah yang paling popular adalah New Public Management.  

Janet dan Robert (2007:12) menjelaskan bahwa New Public 

Management mengacu pada sekelompok ide dan praktik-praktik kontemporer 

yang pada intinya menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis di 

sektor publik. New Public Management telah menjadi normatif yang 

menandakan pergeseran besar dalam cara berpikir tentang peran administrator 

public. Menurut Bovaird dan loffer (2013:17) New Public Management 

adalah sebuah gerakan perampingan sektor publik dan membuatnya lebih 

komparatif dan mencoba untuk membuat administrasi publik yang lebih 

responsif terhadap kebutuhan warga dengan menawarkan pengukuran 

ekonomi, efesiensi dan efektifitas (value for money), fleksibilitas pilihan, dan 

transparansi.  

Implementasi konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk 

modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitasi 

kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. 

Beberapa pihak meyakini bahwa paradigma New Public Management 

merupakan sebuah fenomena internasional sebagai bagian dari proses global. 

Konsep NPM begitu cepat mempengaruhi praktik manajemen publik di 

berbagai negara sehingga membentuk sebuah gerakan yang mendunia.  
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Menurut Hood (1991:4) konsep New Public Management memiliki tujuh 

komponen utama, yaitu:  

1. Manajemen profesional di sektor publik  

New Public Management menghendaki organisasi sektor publik dikelola 

secara profesional. Konsekuensi dilakukannya manajemen profesional di 

sektor publik adalah adanya kebebasan dan keleluasaan manajer publik 

untuk mengelola secara akuntabel organisasi yang dipimpinnya. 

Manajemen profesional mensyaratkan ditentukannya batasan tugas pokok 

dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas.  

2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja  

New Public Management mensyaratkan organisasi memiliki tujuan yang 

jelas dan ada penetapan target kinerja. Target kinerja tersebut merupakan 

kewajiban yang dibebankan kepada manajer atau personel untuk dicapai. 

Penetapan target kinerja harus dikaitkan dengan standar kinerja dan ukuran 

kinerja. Penetapan standar kinerja itu dimaksudkan untuk memberikan 

nilai terbaik (best value) dan praktik terbaik (best practise), sedangkan 

penetapan ukuran kinerja adalah untuk menilai kesuksesan atau kegagalan 

dalam mencapai target kinerja dan tujuan organisasi.  

3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome  

Dalam konsep New Public Management, semua sumber daya organisasi 

harus dikerahkan dan diarahkan untuk mencapai target kinerja. 

Penekanannya adalah pada pemenuhan hasil (outcome), bukan pada 

kebijakan-kebijakan. Pengendalian output dan  outcome harus menjadi 

fokus utama perhatian organisasi, bukan lagi sekedar pengendalian input, 
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misalnya anggaran, jumlah staf, material dan sebagainya. Salah satu 

contoh perubahan ini adalah penggunaan penganggaran kinerja.  

4. Pemecahan unit-unit di sektor publik  

Model organisasi sektor publik tradisional sangat didominasi organisasi 

birokrasi. Model organisasi birokrasi yang dikembangkan oleh Max 

Weber itu pada awalnya sangat kuat untuk meningkatkan efisiensi 

organisasi, akan tetapi seiring berjalannya waktu pola ini menjadi gagal 

karena semakin berkembang dan kompleksnya organisasi sektor publik 

sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya kelembagaan organisasi karena 

sifat ini tersentralisasi. Konsep New Public Management mengendaki 

organisasi dipecah-pecah dalam unit kerja. NPM menghendaki adanya 

desentralisasi, devolusi dan pemberian wewenang yang lebih besar kepada 

bawahan. Tujuan pemecahan organisasi kedalam unit-unit kerja ini adalah 

efisiensi dan memangkas kelambanan birokrasi.  

5. Menciptakan persaingan di sektor publik  

Doktrin New Public Management menyatakan organisasi sektor publik 

perlu mengadopsi mekanisme pasar dan menciptakan persaingan. Tujuan 

menciptakan persaingan di sektor publik adalah untuk menghemat biaya. 

Untuk itu dilakukan mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam 

rangka penghematan biaya  dan peningkatan kualitas serta privatisasi. 

Beberapa tugas pelayanan publik dapat diberikan kepada pihak swasta jika 

memang hal ini lebih menghemat biaya dan menghasikan kinerja yang 

berkualitas. Selain itu, manfaat lainnya adalah mendorong sektor swasta 

dan sektor ketiga untuk berkembang.  



 

27 
 

6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik  

Konsep New Public Management berasumsi bahwa praktik manajemen di 

sektor swasta jauh lebih baik dibandingkan manajemen sektor publik. Beberapa 

praktik manajemen yang dianggap lebih baik antara lain penilaian kinerja, 

sistem kompensasi dan promosi didasarkan kinerja, manajemen biaya, struktur 

yang fleksibel, sistem akuntansi, dan penganggaran yang lebih maju. 

Diharapkan dengan diadopsinya praktik-praktik ini mampu mengembangkan 

manajemen sektor publik yang lebih baik.  

7. Penekanan pada disiplin dan penghematan lebih besar dalam 

menggunakan sumber daya.  

New Public Management mensyaratkan organisasi sektor publik dapat 

memberikan perhatian yang besar terhadap penggunaan sumber daya secara 

ekonomis dan efisien. Doktrin ini menghendaki organisasi sektor publik 

melakukan penghematan biaya-biaya langsung, meningkatkan disiplin 

pegawai, dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan harga 

murah. Pemerintah misalnya perlu melakukan pengendalian pengeluaran 

sumber daya publik seefisien mungkin agar tidak terjadi pemborosan, 

pengerusakan lingkungan, salah kelola, salah alokasi dan korupsi.  

b. Orientasi New Public Management 

NPM ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi menurut 

Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew dalam Keban (2004 : 25), 

yaitu:  

1. Orientasi The Drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam 

pengukuran kinerja.  
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2. Orientasi Downsizing and Decentralization yaitu mengutamakan 

penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan 

otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara 

cepat dan tepat.  

3. Orientasi in Search of Excellence yaitu mengutamakan kinerja optimal 

dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

4. Orientasi Public Service yaitu menekankan pada kualitas, misi dan 

nilai-nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan 

perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi 

“user” dan warga masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka 

menekankan “social learning” dalam pemberian pelayanan publik dan 

penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan, partisipasi 

masyarakat dan akuntabilitas.  

c. Prinsip-Prinsip New Public Management 

Prinsip New Public Management (C. Hood, 1991) : 

1. Lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan. 

2. Adanya standar yang jelas dan dilakukannya pengukuran terhadap 

kinerja yang dicapainya. 

3. Penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil (output), 

bukan pada prosedur. 

4. Pergeseran ke arah adanya tingkat persaingan yang lebih besar 

didalam sektor pelayanan publik. 
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5. Penekanan pada pengembangan pola-pola manajemen sebagaimana 

yang dipraktikan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan 

kinerja pelayanan publik. 

6. Adanya pergeseran ke arah pemecahan ke dalam berbagai unit 

organisasi yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik. 

7. Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan parsimony dalam 

penggunaan sumber daya. 

Prinsip prinsip dari New Public Management tersebut, meliputi: 

a. Penekanan pada manajemen keahlian manajemen professional dalam 

mengendalikan organisasi; 

b.  Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk 

klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilannya; 

c. Peralihan dari pemanfaatan kendali input menjadi output, dalam prosedur-

prosedur birokrasi, yang kesemuanya diukur lewat indikatorindikator 

performa kuantitatif; 

d. Peralihan dari system manajemen tersentral menjadi desentralistik dari 

unit-unit sektor publik; 

e. Pengenalan pada kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik, seperti 

penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan 

sejenisnya; 

f. Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta 

seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, dan 

pernyataan misi; dan 
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g. Penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak 

dengan sumber daya yang sedikit. 

 

2. New Public Service 

a. Pengertian New Public Service 

Dalam perspektif teoritik telah terjadi pergeseran paradigma 

pelayanan publik. Denhard & Denhard mengungkapkan bahwa terdapat tiga 

perspektif dalam administrasi publik. Perspektif tersebut adalah “old public 

administration, new public management, dan new public service”. Pada old 

public administration, perspektif ini menaruh perhatian pada fokus 

pemerintah terhadap penyedia layanan secara langsung kepada masyarakat 

melalui badan-badan publik. (Wijoyo 2006; 68-70)  Menurut Denhard & 

Denhard karena pemilik kepentingan publik sebenarnya adalah masyarakat 

maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatian pada tanggung 

jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan 

organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi 

tentang posisi warga negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah 

ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang disebut sebagai 

new public sevice. Perspektif new public service mengawali pandangannya 

dari pengakuan atas warga negara dan poosisinya yang sangat penting bagi 

keemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang 

sebagai persoalan kepentingan pribadi namun juga melibatkan nilai, 

kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan 

sebagai pemilik pemerintahan dan mampu bertindak secara bersama-sama 

mencapai suatu yang lebih baik. 
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New Public Service adalah paradigma yang berdasar atas konsep-

konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di 

masyarakat.Peran dari pemerintah adalah mengolaborasikan antara nilai-nilai 

yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat.Sistem nilai 

dalam masyarakat adalah dinamis sehingga membutuhkan pelayanan yang 

prima dari pemerintah. 

Gagasan J.V Denhardt & R.B. Denhardt (2003)  tentang Pelayanan 

Publik Baru (PPB) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak 

dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat 

secara demokratis, adil,merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel . 

Karena bagi paradigma ini; 

1. Nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan kepentingan publik adalah 

merupakan     landasan utama dalam proses   penyelenggaraan 

pemerintahan; 

2. Nilai-nilai tersebut memberi energi kepada pegawai pemerintah atau 

pelayan publik dalam memberikan pelayanannya kepada publik secara 

lebih adil, merata, jujur, dan bertanggungjawab. 

Menurut paradigma NPS, menjalankan administrasi pemerintahan 

tidaklah sama dengan organisasi bisnis. Administrasi negara harus digerakkan 

sebagaimana menggerakkan pemerintahan yang demokratis. Misi NPS tidak 

sekedar memuaskan pengguna jasa (customer ) tapi juga 

menyediakan pelayanan barang dan jasa sebagai pemenuhan hak dan 

kewajiban publik. 
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Dalam administrasi publik apa yang dimaksud dengan kepentingan 

publik dan bagaimana kepentingan publik diwujudkan tidak hanya tergantung 

pada lembaga negara. Kepentingan publik harus dirumuskan dan 

diimplementasikan oleh semua aktor baik negara, bisnis, maupun masyarakat 

sipil. Pandangan semacam ini yang menjadikan paradigma NPS disebut juga 

sebagai paradigma Governance. Teori Governance berpandangan bahwa 

negara atau pemerintah diera global tidak lagi diyakini sebagai satu-satunya 

institusi atau aktor yang mampu secara efisien, ekonomis dan adil 

menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik sehingga paradigma 

governance memandang penting kemitraan (partnership) dan jaringan 

(networking) antar banyak stakelholder dalam penyelengaaraan urusan publik.  

Untuk meningkatkan suatu pelayanan publik yang demokratis,maka 

pilihan terhadap “the New Public Service (NPS)” dapat menjanjikan suatu 

perubahan realitas dan kondisi birokrasi pemerintahan. Aplikasi dari konsep 

ini agak menantang dan membutuhkan keberanian bagi aparatur 

pemerintahan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  karena 

mengorbankan waktu, tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang 

berlaku.Alternatif yang ditawarkan adalah pemerintah harus mendengar 

suara  publik  dalam  berpartisipasi  bagi  pengelolaan  tata 

pemerintahan.Memang tidak gampang meninggalkan kebiasaan memerintah 

atau mengatur pada konsep administrasi lama, dari pada mengarahkan, 

menghargai pendapat sebagaimana yang disarankan konsep NPS. 

Standar  Pelayanan  Publik  yang  Partisipatif,  Transparan  dan 

Akuntabel.Keberhasilan dalam penerapan konsep standar dan kualitas 
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pelayanan publik yang minimal memerlukan dimensi yang mampu 

mempertimbangkan realitas. 

Ada sepuluh dimensi untuk mengukur keberhasilan tersebut : 

1. Tangable; yang menekankan pada penyediaan fasilitas, fisik, 

peralatan,personil, dan komunikasi. 

2. Reability; adalah kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan yang 

dijanjikan dengan tepat. 

3. Responsiveness; kemauan untuk membantu para provider untuk 

bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan.  

4. Competence; tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan 

yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan. 

5. Courtessy; sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan pelanggan serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. 

6. Credibility; sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat. 

7. Security; jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin dan bebas dari 

bahaya dan resiko. 

8. Acces; terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 

9. Communication; kemaun pemberi layanan untuk mendengarkan suara, 

keinginan, atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu 

menyampaikan informasi baru kepada masyarakat 

10. Understanding the customer; melakukan segala usaha untuk mengetahui 

kebutuhan pelanggan. 
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Sepuluh konsep ini mempertegas bagaimana model manajemen 

penyediaan standarisasi pelayanan publik dalam mengelola sektor-sektor 

publik yang ebih  partisipatif,  transparan,  dan  akuntabel.  Suksesnya  sebuah 

penyelengaaraan pelayanan publik secara ideal menetapkan: 

a. Tujuan; parapejabat publik harus mengetahui apa yang menjadi gagasan pokok, 

tujuan tersebut harus mengakar secara mendalam dari tindakan sehari-hari dan 

perencanaan  jangka  panjang  organisasi  yang  bersangkutan,  para 

penyelenggara pelayanan publik sepanjang waktu harus mencontohi misi dan 

para ”street level bureaucracy” dikendalikan untuk melakukann hal tersebut. 

b. Karakter; para penyelenggara pelayanan memiliki perasaan yang kuat 

tentang siapa mereka dan apa yang terpenting. Karakter organisasi 

diturunkan dari kesepakatan kepercayaan yang kuat, dikomunikasikan 

secara internal dan eksternal melalui aktivitas terpusat secara prinsip. 

Aparat birokrat sebagai pelayanan memancarkan integritas,kepercayaan, 

kepedulian, keterbukaan, dan secara krusial sebuah hasrat untuk belajar. 

c. Keputusan; organisasi yang melakukan segala sesuatu, pencapaian atas 

tujuan dan mendemonstrasikan karakter melalui penggunaan aturan yang 

luas atas perangkat manajemen 

b. Orientasi New Public Service 

New Public Service ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi 

menurut Ferlie, Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew dalam Keban (2004 : 

25), yaitu:  

1.  Orientasi The Drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran 

kinerja. 
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2.  Orientasi Downsizing and Decentralization yaitu mengutamakan 

penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas 

kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan 

tepat. 

3. Orientasi in Search of Excellence yaitu mengutamakan kinerja optimal 

dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.   

4. Orientasi Public Service yaitu menekankan pada kualitas, misi dan nilai-

nilai yang hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang 

lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “user” dan warga 

masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka menekankan “social learning” 

dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan pada evaluasi kinerja 

secara berkesinambungan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas.  

c. Prinsip-Prinsip New Public Service 

Menurut  Denhardt (2003), the new public service memuat ide pokok 

sebagai berikut: 

1. Serve citizen,not customers (Melayani Warga Negara, bukan customer 

Kepentingan publik adalah hasil dari  sebuah dialog tentang pembagian 

nilai dari pada kumpulan dari kepentingan individu. Oleh karena 

itu,aparatur pelayanan publik tidak hanya merespon keinginan pelanggan 

(customers) tetapi lebih fokus pada pembangunan kepercayaan dan 

kolaborasi dengan antar warga negara 

2. Seek the public interset (Mengutamakan Kepentingan Publik) 

Administrasi publik harus memberi kontribusi untuk membangun sebuah 

kebersamaan,membagi gagasan dari kepentingan publik, tujuan nya adalah 
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tidak untuk menemukan pemecahan yang cepat yang dikendalikan oleh 

pilihan-pilihan individu, lebih dari itu, adalah kreasi dari pembagian 

kepentingan dan tanggung jawab 

3. Value citizenship over enterpreneurship (Kewarganegaraan lebih berharga 

daripada Kewirausahaan) 

Kepentingan publik adalah lebih di majukan oleh komitmen aparatur 

pelayanan publik dan warga negara untuk membuat kontribusi lebih berarti 

dari pada oleh gerakan para menejer swasta sebagai bagian dari 

keuntungan publik yang menjadi milik mereka 

4. Think strategically, act democracally (Berpikir Strategis, Bertindak 

Demokratis) 

Pertemuan antara kebijakan dan program agar bisa di capai  secara  lebih 

efektif dan berhasil secara bertanggung jawab mengikuti upaya bersama 

dan proses-proses kebersamaan 

5. Recognized that accountability is not simple (Tahu kalau Akuntabilitas 

Bukan Hal Sederhana) 

Aparatur pelayanan publik seharusnya penuh perhatian lebih baik dari 

pada pasar. Mereka juga harus mengikuti peraturan perundangan dan 

konstitusi nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar-standar 

profesionaldan kepentingan warga negara 

6. Serve rather than stee (Melayani Ketimbang Mengarahkan) 

Semakin bertambah penting bagi pelayanan publik utnuk menggunakan 

andil, nilai kepemimpinan mendasar dan membatu warga 

mengartikulasikan dan mempertemukan kepentingan yang menjadi bagian 
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mereka lebih dari pada perusahaan untuk mengontrol atau mengendalikan 

masyarakat pada petunjuk baru 

7. Value people, not just productivity (Menghargai Manusia, Bukan Sekedar 

Produktivitas) 

Organisasi publik dan kerangka kerjanya  dimana mereka dimana mereka 

berpatisipasi dan lebih sukses dalam kegiatannya kalau mereka 

mengoperasikan sesuai  proses kebersamaan dan mendasarkan diri pada 

kepemimpinan yang hormat pada semua orang 

 

C. Pengertian Administrasi Negara 

Gejolak untuk mengembangkan konsep baru Ilmu Administrasi 

Negara tampaknya sudah mulai dirasakan pada akhir tahun 1960 dan awal 

tahun 1970-an. Ketika itu Dwight Waldo menggegerkan masyarakat 

sarjana Administrasi Negara dengan isyaratnya yang terkenal bahwa 

administrasi negara hidup dizaman yang penuh kekacauan (time of 

turbulance). Gejolak ini sebenarnya sudah dirasakan dikala diadakan suatu 

konferensi oleh masyarakat Administrasi Negara dengan disponsori 

oleh American Academy of Political Social Science tahun 1967. 

Suatu kenyataan dalam konferensi tersebut yang mengesankan 

Dwight Waldo ialah pesertanya pada umumnya terdiri dari orang-orang 

yang berumur 50 dan 60-an tahun. Gerald Caiden (2000) menandaskan 

bahwa disiplin administrasi negara ini pada hakikatnya adalah suatu 

disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-

persoalan masyarakat (public affairs), dan manajemen dari usaha-usaha 
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masyarakat (public business). Hal ini meliputi segala sesuatu yang dapat 

dijelaskan sebagai jawaban masyarakat terhadap masalah-masalah yang 

memerlukan pemecahan-pemecahan kolektif bukan perorangan, melalui 

suatu bentuk intervensi pemerintah diluar intervensi-intervensi sosial dan 

pihak swasta. 

Woodrow wilson atau Leonald D. White (2011) yang ramai 

mempersoalkan antara politik dan administrasi, yang pada akhirnya 

meletakkan administrasi berada diluar kajian politik. Kata-kata Woodrow 

wilson yang terkenal antaranya menyatakan: „Administration lies outside 

the proper sphere of politics. Administration questions are not political 

questions;although politics sets the task for administration, it should not 

be suffered to manipulate its offices.’ 

Beberapa pemikir administrasi negara pada awal perkembangannya, 

senantiasa memperdebatkan antara politik dan administrasi ini. Pemikir 

lain setelah Woodrow wilson antara lain Leonald D. White dengan 

bukunya yang terkenal Introduction to Study of Public 

Administration dapat dikatakan sebagai pembuka ke arah pengkajian 

disiplin baru di kalangan ilmu-ilmu sosial, menurut Inu Kencana (2003) 

menyatakan bahwa: “Administrasi negara adalah suatu studi mengenai 

bagaimana bermacam-macam badan pemeintah diorganisasi, 

diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan 

dipimpin.” Menurut Kencana (2003:33), administrasi Negara mengandung 

2 (dua) pengertian, yakni : 

https://www.kompasiana.com/tag/politik
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1. Administrasi Negara adalah organisasi dan manajemen dari manusia 

dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. 

2. Administrasi Negara adalah suatu seni dan ilmu yang dipergunakan 

untuk mengatur urusan-urusan negara. 

M. E. Dimoc & G. O. Dimoc (2011): Administrasi Negara 

merupakan kegiatan pemerintah di dalam melaksanaan kekuasaan 

politiknya, administrasi Negara mengandung 3 (tiga arti), yakni: 

a. Administrasi Negara sebagai fungsi pemerintah untuk mengurus atau 

menangani urusan-urusan kenegaraan (publik servicess) secara tertentu. 

b. Administrasi Negara sebagai aparatur dan aparat pemerintah sebagai 

suatu organisasi untuk mengendalikan keadaan pemerintahan negara. 

c. Administrasi Negara sebagai proses penyelenggaraan berbagai macam 

tugas dan urusan pemerintah secara terorganisasi, sistematika, metodis, dan 

teknis. 

Menurut Munawardi Reksohadiprowiro (2011)“dalam arti sempit” 

administrasi berarti tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapid 

an sistematis serta penentuan fakta-fakta serta tertulis dengan tujuan 

memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbale balik 

antara satu fakta dengan fakta lainnya. Menurut Wijana (2010) administrasi 

adalah “Rangkaian semua organ-organ Negara rendah dan tinggi yang 

bertugas menjalankan pemerintahan pelakanaan dan kepolisian. 

Administrasi Negara adalah bantuan penyelenggaraan dari 

pemerintah juga segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh 

aparatur pemerintah suatu negara untuk mengatur dan menjalankan 
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kekuasaan negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum. Dalam 

administrasi juga dibutuhkan input, transportasi, pengolahan dan output 

tertentu. Berdasarkan pengertian itu maka dapat disimpulkan dalam 3 

(tiga) arti, yakni : 

a. Sebagai apatur negara, apartur pemerintah atau sebgai institusi 

politik (kenegaraan). 

b. Administrasi Negara sebagai fungsi dan sebagai aktifitas melayani 

Pemerintah, yakni sebagai kegiatan (Pemerintah Operasional). 

c. Administrasi Negara sebagai proses teknis penyelenggaraan 

undang-undang.  

Administrasi Negara adalah gabungan jabatan “complex van 

kambten” alat “apparaat” administrasi yang dibawah pimpinan 

Pemerintah (Presiden yang dibantu Menteri) melakukan sebagian dari 

pekerjaan Pemerintah (tugas Pemerintah, “overheidstak” fungsi 

administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, 

badan legislatif (pusat) dan badan pemerintah “overheidsorganen” dari 

persekutuan-persekutuan hukum “rechtsgemeenschappen” yang lebih 

rendah dari negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi), yaitu badan- 

badan pemerintah “bestuurorganeen” dari persekutuan hukum daerah 

Swantatra I dan II daerah Istimewa yang masingmasing diberi 

kekuasaan berdasarkan suatu delgasi dari pemerintah pusat 

“medebewind” memerintahkan sendiri daerahnya 

 


