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uji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah berkenan memberikan limpahan rahmatNYA 
kepada kita semua. Kami berharap semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan 
kemudahan, keberkahan, dan perlindunganNYA. ADMINISTRATIO kembali menjumpai para 
pembaca yang budiman dengan menyajikan 9 artikel yang ditulis oleh para pakar di 
bidangnya. 

Chairun Nasirin membahas mengenai Reformasi Administrasi Publik: Sebuah Kajian 
Konseptual. Ia berargumen bahwa reformasi administrasi publik adalah sebuah perubahan 

yang didesain secara rasional sebagai bentuk respon atas problematika internal dan perubahan tuntutan 
lingkungan administrasi publik, baik internal maupun eksternal. Tujuan Reformasi Administrasi Publik 
berakhir pada peningkatan kinerja administrasi publik pada semua dimensinya untuk kepentingan publik 
secara luas. Reformasi Administrasi Publik tidak semata-mata kajian keilmuan yang “tuntas” diatas 
rangkaian kata-kata ilmiah, sistematis dan objektif, namun juga merupakan sebuah seni (arts) pada 
tataran implementasi melalui kepiawaian para desainer reformis untk memilih dan mengkombinasi 
paradigma Klasik, NPM dan NPS.  

Dedy Hermawan membahas mengenai New Public Management dan Politik Birokrasi Dalam 
Reformasi Birokrasi di Indonesia. Berpijak dari lambannya proses reformasi birokrasi di tanah air, ia 
berargumen bahwa pengalaman empiris di banyak negara berkembang yang menunjukan bahwa 
reformasi birokrasi bukan hal yang mudah dan menghadapi banyak masalah. Di banyak negara, dengan 
program-program reformasi birokrasi yang telah berjalan bertahun-tahun, tidak banyak perubahan 
terjadi, dalam arti kinerja birokrasi tidak bertambah baik secara signifikan. Birokrasi pasca berhentinya 
Presiden Soeharto ada dalam persimpangan jalan antara adanya upaya pihak yang ingin tetap 
mempertahankan berlangsungnya politik birokrasi (bureaucracy politic), berhadapan dengan pihak yang 
menginginkan ditegakkannya reformasi birokrasi yang tidak berpihak pada politik pragmatis kekuasaan 
dan profesionalisme birokrasi. 

 Syamsul Ma’arif membahas mengenai Posisi Strategis Birokrasi Dalam Transformasi Government 
Ke Governance. Birokrasi memang menempati posisi strategis karena birokrasi tak lain adalah wujud riil 
dari kehadiran negara yang dapat dirasakan oleh semua orang. Sebagai suatu organisasi, birokrasi pada 
hakikatnya tidak hidup dalam ruang hampa. Ia tak dapat melepaskan diri dari dinamika perubahan yang 
terjadi di lingkungannya. Meski penerapan Good Governance berarti mengurangi kekuasaan birokrasi, 
namun Good Governance tak dapat terwujud tanpa dukungan birokrasi. Menyikapi tuntutan bagi 
terwujudnya  good governance, birokrasi diharapkan untuk melakukan peran-peran 

Robi Cahyadi Kurniawan membahas mengenai Reformasi Pelayanan Birokrasi dengan 
mengemukakan pernyataan bahwa sosok birokrasi yang ideal masih jauh dari cita-cita, meskipun telah 
melewati lebih dari satu dasawarsa perjalanan era reformasi. Pelayanan prima yang menjadi dambaan 
masyarakat belum juga mampu terealisasikan karena terkendala berbagai faktor yang telah lama 
berakar di tubuh birokrasi sejak dari jaman kerajaan hingga jaman Orde Baru. Salah satu kendala yang 
terkuat, menurutnya, adalah faktor budaya feodalisme dan nilai-nilai paternalism yang terlanjur 
melembaga di kalangan para birokrat. Hal inilah yang akan tetap menjadi pekerjaan rumah di masa-
masa mendatang. 

Dewi Brima Atika membahas mengenai Pelayanan Publik Berkarakter Prima. Ia berargumen 
bahwa pemerintah berperan sebagai instansi yang berkewajiban pemberi pelayanan yang prima kepada 
masyarakat karena pada dasarnya, masyarakat adalah warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya 
tanpa terkecuali. Berdasarkan kondisi nyata, pelayanan publik belum dapat menjamin bahwa hak-hak 

P 



masyarakat terpenuhi. Seiring dengan berkembangnya kondisi masyarakat yang sangat dinamis, tingkat 
kesadaran akan hak dan kewajiban yang kian tinggi sebagai warga negara. Masyarakat menjadi  semakin 
kritis dan berani melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga masyarakat 
menghendaki adanya reformasi pelayanan publik. 

Simon Sumanjaya Hutagalung dan Nana Mulyana membahas mengenai Model Penghantaran 
Pelayanan Publik di Daerah Otonomi Baru. Berangkat dari beberapa hasil kajian sebelumnya, ia 
berargumen bahwa pembentukan daerah otonomi baru telah gagal menyejahterakan masyarakat di 
daerah. Kegagalan terjadi karena pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk 
mampu mengenali situasi lokal dan menyusun model pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi 
setempat. Melalui penelitiannya di Kabupaten Pesawaran, Simon Sumanjaya Hutagalung dan Nana 
Mulyana mencoba mengajukan solusi berupa beberapa model pelayanan khususnya di bidang pendidikan 
dan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi di kawasan tersebut.  

Fery Triatmojo membahas mengenai Dinamika Kebijakan Diversifikasi Energi di Indonesia. Ia 
berargumen bahwa sistem energi Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan serius. Menurutnya, 
masyarakat Indonesia masih sangat tergantung pada minyak bumi. Kebijakan energi Indonesia 
sebenarnya telah memasukkan program diversifikasi energi untuk mengurangi konsumsi minyak bumi 
dari total konsumsi energi di Indonesia. Sayangnya, berbagai program diversifikasi energi itu sukar 
dilihat hasilnya. Kegagalan kebijakan diversifikasi energi di Indonesia terlihat dari lambatnya 
pertumbuhan energi non-BBM dan masih tingginya konsumsi BBM. 

Susana Indriyati Caturiani dan Meiliyana membahas mengenai Pelaksanaan Survey kebutuhan 
Hidup Layak (KHL) sebagai dasar untuk menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) di kota Bandar Lampung. 
Dengan menggunakan perspektif studi implementasi, keduanya berargumen bahwa pelaksanaan survey 
telah berjalan baik, namun masih terdapat beberapa kendala. kendala-kendala yang dihadapi berkaitan 
dengan ketersedian dan ketepatan waktu anggaran dan keengganan  para pedagang yang di survey. 
Penelitian ini mengalami hambatan dalam memperoleh data dari pihak pengusaha. 

Muhammad Ali Azhar membahas mengenai Marginalisasi Masyarakat Di Daerah Pariwisata. Dengan 
mengambil studi kasus di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, ia berargumen 
bahwa pembangunan fasilitas pelayanan pariwisata menampakkan dua wajah yang bersifat paradoksal. 
Di satu pihak, pembangunan fasilitas pelayanan pariwisata telah sukses meningkatkan pendapatan asli 
daerah. Namun, dibalik kesuksesan tersebut, ternyata menyisakan sisi gelap pembangunan yakni 
keterpinggiran masyarakat dari kepemilikan hak atas tanah yang telah diwariskan secara turun temurun 
dari leluhur mereka. Beberapa desa di kabupaten tersebut masyarakatnya seolah menjadi penonton di 
daerahnya sendiri akibat ketidak berdayaan mereka melawan arus perubahan kepemilikan hak atas 
tanah mereka yang secara diam-diam telah dicaplok oleh korporasi/pemodal besar yang selama ini 
dikembangkan sebagai penyediaan usaha jasa di bidang pariwisata, seperti; hotel, vila, restoran dan 
lain-lain. 

Kami terus berusaha melakukan perbaikan di tengah banyak kekurangan yang harus dibenahi. 
Redaksi berharap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas terbitan ini kian meneguhkan langkah 
Jurnal Administratio untuk tetap konsisten berperan sebagai media publikasi gagasan-gagasan dan 
kajian ilmiah di bidang administrasi publik dan pembangunan. 
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