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ABSTRAK
Jerman bukanlah negara pioneer dalam hal pembaharuan atau reformasi birokrasi. Penyebabnya barangkali
adalah: negeri ini lebih makmur, sistem hukumnya lebih kompleks, dan ideologinya lebih sosialis/kekeluargaan
dibandingkan para negara pembaharu Anglo Saxon. Namun pemerintah kota-kota Jerman pada awal 1990-an
mulai melakukan perombakan sistem birokrasinya menuju “biro jasa”, lebih ramah kepada “konsumen” dan
meninggalkan wajah buruknya sebagai suatu “sistem ketidakbertanggungjawaban yang terorganisir”. Mengapa
mereka melakukannya? Bagaimana ini semua dilakukan? Kepada siapa mereka belajar? Bagaimana
belajarnya? Bagaimana memulai perombakan itu? Apa hasilnya? Apa saja kekuarangan atau kelemahannya?
Makalah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, untuk dijadikan bahan pembanding dan pelajaran
bagi para bupati dan walikota di Indonesia pada khususnya serta gubernur, menteri dan presiden pada
umumnya dalam menyempurnakan birokrasi mereka.
Kata kunci: reformasi birokrasi, Jerman, biro jasa, sosialis

1.

1980-an terjadi krisis ekonomi global seperti
kurang-lebihnya yang terjadi pada pertengahan
1990-an. Ketika itu Inggris dan Amerika melakukan
privitasisasi atas perusahaan negara, mengurangi
layanannya kepada rakyat, yang berakibat pada
perampingan birokrasi. Gerakan neo- atau reliberalisasi inilah yang kiranya melahirkan konsep
new public management (NPM), yang diakhiri
dengan karya terkenal Osborne dan Gaebler
“Reinventing Government” lebih satu dekade
kemudian (Koenig 1997:105).
Berbeda dengan itu, Jerman (Barat) relatif tidak
tersentuh oleh krisis ekonomi global pada masa
tersebut, sehingga wajar jika negeri ini “tidak
melakukan apa-apa” terhadap birokrasinya. Selain
karena relatif mapannya ekonomi Jerman,
keengganan Jerman untuk melakukan perampingan
birokrasi ke arah lean management juga barangkali
ditopang oleh ciri dasar negeri ini sebagai welfare
state, yang mengharuskan pemerintah untuk peduli
terhadap banyak bidang kehidupan rakyatnya. Ini
berbeda dengan negara Anglosaxon yang secara
tradisional adalah memang hanya “negara penjaga
malam” (Bandemer/Hilbert 1998:25): pemerintah
membiarkan rakyatnya bebas berbuat apa saja, dan
hanya turun tangan jika di antara rakyat terjadi
konflik, percekcokan dan pelanggaran kebebasan.
Situasi seperti itu mungkin tidak akan berubah,
seandainya Jerman Barat dan Jerman Timur tidak
bersatu pada 1990. Penyatuan-kembali (reunifikasi)
kedua negara ini menjadikan Jerman Barat yang
kaya harus menyatakan solidaritasnya dengan cara
berbagi uang kepada Jerman Timur. Akibatnya
pemerintah Jerman Barat harus mengurangi
belanjanya untuk rakyat dan juga birokrasinya. Ini
berarti krisis keuangan –sebuah daya dorong yang
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Jerman adalah sebuah negara yang cenderung
bersifat sosialis, kekeluargaan, serba-negara
daripada individualis, liberal, serba-pasar. Ini
berbeda dengan negara-kepulauan Inggris (dan
kawan-sebahasanya Amerika, Australia dan New
Zealand). Karakter sosialis ini menjadikan
pemerintah sangat berorientasi pada pelayanan
terhadap warganya: pemerintah harus tidak saja
melindungi, melainkan juga memenuhi kebutuhan
hidup warganya. Ini berbeda dengan negara-negara
Anglo Saxon: pemerintah hanya menjaga keamanan,
mengelola konflik, dan membiarkan penduduk
memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Karakter-dasar seperti itulah yang kiranya
menjadikan negara Anglo Saxon menjadi pioneer
dalam perombakan birokrasi, mengurangi layanan
kepada masyarakat, back to basic menjadi minimal
state, negara penjaga malam, sejak awal 1970an.
Ketika itu negara-negara tersebut “merasa”
mengalami krisis keuangan, sehingga pemerintah
menjuali perusahaan negara, seperti bank, kereta api
dan pos. Sementara Jerman (Barat) masih menikmati
kesejahteraannya, melayani rakyatnya semaksimal
mungkin, hingga pada 1990an pemerintah kota-kota
di
sana
merasakan perlunya
perombakan
sebagaimana dilakukan oleh tetangga mereka di
seberang lautan, di Barat. Bagaimana kisah
perombakan itu, seberapa berhasil, dan apa
kekurangannya?
2.

PENDORONG PERUBAHAN
Seperti disebut di atas, pendorong perubahan di
negara Anglo Saxon adalah krisis keuangan negara,
di mana memang pada akhir 1970-an dan awal
[24]

Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
LAB-ANE FISIP Untirta

ISBN: 978-602-96848-2-7

kuat untuk berlangsungnya perombakan birokrasi.
Mulailah pemerintah kota-kota di Jerman Barat
merasakan perlunya mengurangi birokrasinya, lalu
mendiskusikan cara menerapkan konsep NPM, yang
memang sejak beberapa tahun sebelumnya telah
menjadi “mantra” baru di kalangan pakar
administrasi negara.
Kebutuhan akan perlunya merombak birokrasi,
lebih dari itu, didorong pula oleh citra birokrasi yang
–sebagaimana di banyak belahan dunia lain bahkan
hingga saat ini-- sangat buruk. Citra birokrasi,
khususnya birokrasi kota, dengan siapa rakyat
bertemu sehari-harinya, adalah: angkuh, jauh dari
warga, lamban, boros dan tidak efektif. Birokrasi
kota dijuluki sebagai “ketidakbertanggungjawaban
yang terorganisir” (bandingkan dengan “kriminalitas
yang terorganisir” alias mafia) dengan struktur
organisasi yang tidak diarahkan ke pencapaian hasil
yang maksimal melainkan hanya merangsang
penggunaan
sumberdaya
sebanyak-banyaknya
(Kissler dkk. 1997: 29 dan Jann 1998: 71). Secara
keseluruhan, ketidakpuasan terhadap birokrasi kota
meningkat, tidak saja di kalangan masyarakat dan
politisi melainkan juga di antara para pegawai
sendiri.
3.

dikarenakan
lemahnya
manajemen
(Steuerungsluecke) yang mencakup: legitimasi,
atraktivitas, manajemen, strategi dan efisiensi
(Blanke dkk. 1998: 71). Karena itulah konsep ini
dinamai neues Steuerungsmodell (NSM) –sebuah
adopsi atas NPM yang tidak 100%, dan memang
tidak perlu begitu!
Menurut tim KGSt, tujuan untuk mengubah
instansi-instansi pemerintah menjadi “perusahaan
jasa” –yang efisien, ramah dan cepat-- dapat diraih
melalui strategi sebagai berikut (Kissler 1997: 30):
a. wewenang politik (parlemen kota) dan
birokrasi (walikota dan jajarannya) dibatasi
secara jelas dalam suatu kontrak
b. tanggungjawab terhadap sumberdaya dan
personalia
didesentralisasikan
–sudah
barangtentu tetap dibarengi dengan kontrol dan
pengendalian
c. kinerja dikendalikan melalui pendefinisian
produk, analisis biaya-hasil, penganggaran dan
manajemen kualitas yang berorientasi warga.

4.

PENERAPAN KONSEP DAN HASILNYA

KGSt sebagai komisi yang dibentuk oleh asosiasi
hanyalah menyodorkan konsep. Pelaksanaannya
terserah para pemerintah kota anggota asosiasi
sendiri, termasuk untuk tidak melaksanakan. Bagi
yang akan menerapkannya, berikut ini beberapa
syarat yang dinyatakan oleh KGSt:
a. implementasi dilakukan atas dasar kepentingan
kota sendiri
b. ada konsensus strategis antara elit birokrasi dan
parlemen kota
c. partisipasi pegawai meluas, sehingga terbentuk
learning organisation –yang di dalamnya
orang boleh melakukan kesalahan untuk
kemudian memperbaiknya
d. dibentuk gugus-gugus kerja yang memiliki:
1) anggaran sendiri
2) anggota yang keberadaannya bersifat
sukarela
3) unit pengarah yang berisi pimpinan
birokrasi dan politisi
4) perencanaan yang ketat atas kegiatan,
waktu dan biaya
5) evaluasi yang teratur
6) laporan kemajuan yang teratur kepada
parlemen kota
7) penyebaran informasi yang lancar, baik
intern maupun ekstern.
Tiga tahun setelah dirumuskannya konsep itu
ditemukan, bahwa hampir semua di antara 84 kota
besar di Jeman mencoba menerapkan unsur-unsur
NSM tersebut (Kissler dkk. 1997: 13). Sejumlah
90,5% pemerintah Landkreis (semacam kabupaten
atau karesidenan) juga telah atau setidaknya
berencana memulai reformasi itu. Dan setahun

PENDORONG PERUBAHAN

Mulailah pemerintah kota-kota di Jerman melalui
asosiasinya membentuk suatu tim yang bernama
KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle fuer
Verwaltungsvereinfachung
–Komisi
Asosiasi
Pemerintah
Kota
untuk
Penyederhanaan
Administrasi), yang berisi gabungan antara praktisi
dan akademisi. Pada tahun 1992 komisi ini
melakukan studi banding ke Tilburg, sebuah kota di
Belanda yang dinilai oleh Bertelsmann Stiftung
sebagai kota yang birokrasinya terbaik di Eropa.
Kunjungan ini melahirkan sebuah naskah berjudul
“Jalan Birokrasi Kota Menuju Perusahaan Jasa”.
Sekalipun dokumen ini hanya setebal 40-an
halaman, pemerintah kota-kota anggota asosiasi
serius menjadikannya sebagai pedoman gerakan.
Mereka merumuskan visi baru bagi birokrasi
mereka, yang terangkum dalam sebuah slogan –
konsisten dengan judul laporan komisi-- “Dari
Instansi Pemerintah Menjadi Perusahaan Jasa” (von
Verwaltung zum Dienstleistungsunternehmen).
Berbeda dengan swastanisasi yang terkesan
menjadi semangat NPM, dan karena itu berarti
pengurangan layanan yang diberikan oleh
pemerintah, perombakan birokrasi kota Jeman ini
dilakukan dengan semangat mempertahankan
jumlah layanan yang selama ini telah diberikan
kepada para warga, bahkan dengan mutu (proses)
yang lebih baik –justru ketika dana untuk menopang
proses itu berkurang! Jadi, birokrasi yang bobrok
diperbaiki, bukan dijual! Para ahli di sana
mendiagnosis, bahwa buruknya kinerja birokrasi
[25]
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berikutnya (1996) sebuah survai mengidentifikasi
tindakan-tindakan
reformasi/modernisasi
yang
dilakukan oleh 210 kota sebagai berikut (Klages
1997: 46):
a. analisis biaya dan hasil (dilakukan oleh 155
kota atau 73,8% dari keseluruhan)
b. perubahan sistem anggaran (72,4%)
c. perbaikan proses administrasi (71%)
d. desentralisasi pengelolaan sumberdaya (66,7%)
e. perbaikan controlling dan pelaporan (63,8%)
f. inventarisasi produk dan penerapannya
(57,6%)
g. manajemen pengembangan personalia (53,8%)
h. pemangkasan hierarkhie (41,9%)
i. survai kepuasan pelanggan (22,4%).
Klages (1997: 48-51) melaporkan, bahwa
pembuatan katalog produk menjadi dasar bagi upaya
optimasi
proses
kerja
birokrasi.
Dengan
dilakukannya desentralisasi tanggungjawab, unitunit pusat yang selama ini mengurusi seluruh
birokrasi kota dihapus dan dijadikan unit pengarah
saja.
5.

f. data dikumpulkan, diolah, disistematiskan, tapi
tidak jelas pemanfaatannya
g. hanya sedikit kota yang memiliki konsep
integral, penerapan NSM sebagai konsep utuh
barulah berada pada fase awal.
Pakar lain (Naschold/Bogumil 1998: 174-180)
mencatat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan
modernisasi, yang terutama menyangkut moral
pegawai, sebagai berikut:
a. terjadi paralelitas antara penghematan anggaran
dan reformasi administrasi
b. terjadi benturan antara sentralisasi anggaran
(untuk penghematan) dengan desentralisasi
tanggungjawab
pengelolaan
sumberdaya
(untuk fleksibilitas)
c. terjadi demotivasi pegawai, karena mereka
memandang modernisasi sebagai proses
rasionalisasi (pengurangan pegawai) atau
karena mereka –yang sebelumnya serius dan
semangat melakukan perbaikan-- tidak melihat
kemajuan yang berarti dalam proses kerja
d. terjadi penolakan yang cukup besar dari para
pimpinan, karena struktur yang baru
menyediakan lebih sedikit jabatan struktural
e. penerimaan yang lemah terhadap penerapan
jabatan pimpinan yang menjadi bersifat
sementara (yang dievaluasi secara periodik,
dan seseorang dapat diberhentikan di tengah
jalan)
f. keragu-raguan menghinggapi para pengurus
persatuan pegawai.

KELEMAHAN DAN HAMBATAN

Hasil yang paling kasat mata dari proses atau
gerakan perombakan birokrasi itu adalah
terbentuknya kantor-kantor pelayanan satu titik yang
disebut Buergbuero (arti harfiahnya: kantor rakyat)
di setiap kota mulai sekitar pergantian milenium,
yang dapat melayani hampir semua kebutuhan
penduduk –mulai dari plastik tempat sampah, pajak
hingga paspor. Ini kiranya merupakan hasil yang
sangat monumental, yang benar-benar telah
merealisisasik
mimpi
tujuh-delapan
tahun
sebelumnya: menjadi “biro jasa” bagi masyarakat.
Buergerbueros tersebut berpenampilan layaknya
sebuah mal, bank atau biro perjalanan –yang ramah,
efisien dan cepat.
Sekalipun demikian, dalam kisah sukses tersebut
dapat ditemukan pula adanya beberapa kelemahan
dan hambatan, yang rasanya memang tidak terlalu
menonjol. Di beberapa tempat dijumpai sisi lemah
dari gerakan modernisasi ini sebagai berikut
(Plamper 1998: 16):
a. jumlah modernisator riil jauh lebih sedikit
dibanding
mereka
yang
menyatakan
keinginannya untuk memodernisasi diri
b. penghematan masih menjadi tujuan terpenting,
sehingga anggaran masih tetap berorientasi
input
c. partisipasi terlalu sedikit
d. pembuatan katalog produk tidak sebanyak yang
dibayangkan semula, dan baru sedikit yang
dapat menjawab: “Produk, lalu ngapain..?”
e. kompetisi, baik dengan swasta maupun dengan
birokrasi dari kota lain, belum memainkan
peranan penting

6.

PELAJARAN BAGI KITA

Kisah perombakan birokrasi di kota-kota di
Jerman di atas, menurut hemat penulis, memberikan
pelajaran penting bagi kita:
a. reformasi hendaknya benar-benar didasarkan
kepada kebutuhan, kepentingan kita sendiri,
bukan sekedar mengikuti anjuran negara lain;
sementara kabupaten/kota dan provinsi juga
tidak
perlu
diwajibkan
mereformasi
birokrasinya –biarkan semua berjalan secara
alamiah dengan dorongan dari dalam sistem
masing-masing
b. konsep reformasi hendaknya kita rumuskan
sendiri; konsep dari negara lain dapat saja kita
adopsi, tapi tidak untuk ditelan mentah-mentah
melainkan dengan perubahan (adaptasi) sesuai
kondisi kita sendiri
c. kalau memang dirasakan perlunya reformasi,
maka proses ini harus dilakukan dengan serius,
tidak untuk formalitas yang asal-asalan belaka;
harus terencana, dilaksanakan dengan disiplin
tinggi, dan dievaluasi untuk memberikan
ganjaran kepada yang berprestasi dan
melakukan perbaikan terhadap apa yang jelek
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d. motiviasi pegawai harus dijaga dengan baik,
perlu ada pengkondisian sebelumnya –
sosialisasi sematang mungkin, juga kemudian
koordinasi yang efektif untuk mengelola
benturan antar personal atau bidang; orientasi
kepada konsumen, pelanggan, klien, warga
sebagaimana yang didengung-dengungkan
selama ini malah harus dikurangi, dibarengi
dengan orientasi kepada pegawai/karyawan
dengan kekuatan yang sama.

temannya yang ditulis tahun 2007 untuk
mengevaluasi hasil gerakan modernisasi itu secara –
sebisa mungkin-- sensus terhadap seluruh kota.
Direncanakan
dalam
proposal
itu
untuk
mengidentifikasi-ulang
masalah-masalah
implementasi –termasuk di dalamnya persoalan
motivasi para pegawai dan pejabat. **

PUSTAKA
Telah adanya beberapa kabupaten/kota di negara
kita yang, dalam bentuk yang berbeda, melakukan
perbaikan birokrasi –seperti misalnya Jogja dan
Solok-kiranya menjadi modal yang sangat
memadai bagi kabupaten/kota yang bersangkutan
untuk melakukan perbaikan menyeluruh, dan
menjadi magnet bagi kabupaten/kota lain untuk
melakukan kebajikan serupa. Best practices atau suri
tauladan mereka dapat dihimpun dan diringkas
menjadi sebuah buku pedoman, yang menjadi
pegangan/petunjuk bagi (tapi tidak untuk ditiru
seratus persen oleh) kabupaten/kota yang akan mulai
membenahi birokrasinya.
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POSTSCRIPT

Informasi yang dipaparkan tentang modernisasi
di kota-kota di Jeman di atas diperoleh pada 1999,
tatkala penulis menyelesaikan program magister di
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional
(Deutsche
Hochschuele
fuer
Verwaltungswissenschaften) di Kota Speyer,
Jerman. Pada 2007 KGSt selaku perumus dan
pendamping melaporkan situasi terakhir dari
penerapan NSM itu (semacam self evaluation).
Dinyatakan, bahwa sejak 1993 KGSt telah membuat
laporan-laporan tentang proses modernisasi birokrasi
atau administrasi itu, melakukan seminar, kongres,
konsultasi, advokasi, dan juga membangun jaringan
implementasi NSM dengan berbagai yayasan,
perguruan tinggi dan perusahaan konsultan. Secara
umum dinyatakan, bahwa gelombang reformasi
administrasi kota memang telah berlangsung nyata
sejak 1993-an itu, dengan mengacu pada konsep
NSM tersebut. Dan ini mendorong pemerintah
negara-negara bagian serta federal untuk juga
melakukan hal yang sama. Hanya saja diakui, bahwa
sangat sedikit kota yang telah menerapkan konsep
NSM secara utuh-total. Sekalipun hasilnya berbedabeda dari satu kota ke kota lain, pada umumnya di
mata para penduduknya, pemkot-pemkot tersebut
telah dinilai sebagai mengarah ke pelayanan yang
jauh lebih prima dan memuaskan dibanding masamasa sebelumnya.
Sayang penulis tidak berhasil memperoleh hasil
kajian yang lebih sistematis dari peneliti independen,
kecuali proposal Joerg Bogumil dan teman[27]
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mit

Biodata Penulis
Samodra
Wibawa
memperoleh
gelar
Dr.rer.publ. dari sekolah tinggi nasional bidang ilmu
administarsi (negara) di Kota Speyer Jerman -Deutsche
Hochschule
fuer
Verwaltungswissenschaften-pada
2003.
Sebelumnya memperoleh gelar MSc. untuk ilmu dan
kebijakan lingkungan di University of Bath, England
(1994) dan Drs. bidang administrasi negara di UGM
(1989). Sebagai dosen, termasuk sebagai dosen tamu
di UGM, UNY, UIN (dulu IAIN) Sunan Kalijaga,
Akmil Magelang, UNS, UNSOED, UNDIP, UNG
(Gorontalo) pernah mengajar matakuliah: kebijakan
publik, proses formulasi kebijakan, evaluasi
kebijakan, metode penelitian, analisis dampak sosial,
teori administrasi negara, patologi administrasi
negara, sejarah sosial-politik, kepemimpinan,
manajemen
pelayanan
publik,
administrasi
pembangunan,
kebijakan
pendidikan,
dan
administrasi keuangan negara. Telah menerbitkan 10
buku, di antaranya Negara-negara di Nusantara: dari
Negara Kota hingga Negara Bangsa, dari
Modernisasi hingga Reformasi Administrasi
(Yogyakarta:
Gamapress
2001),
Reformasi
Administrasi,
Bunga
Rampai
Pemikiran
Administrasi Negara/Publik (Yogyakarta: Gava
Media 2006) dan Politik Perumusan Kebijakan
Publik (Yogyakarta: Graha Ilmu 2011). Saat ini
dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal ASIAN
(Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) periode
2011-2013).
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