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Saya Eerasa sangat dihormati diminta untuk &etryampaikan beberapa
piftiran mengenai ethos kerja apparatur administrasi pembangunan di
Indonesia. Memang kemaiuan yang telah dicapai serta peralihan dari satu
tahap pembangunan ke tahap beritutnya senantiasa mengundang baik
neSara maupun masyarakat umum untut mereoungkan kembali sejauh
mana apparatur administrasi pembangunan itu telah berfungsi sebagai

femestinya dan perubahan? apayaflg perlu diadakan untuk meuyesuaikan
diri pada keperluan2 baru.

Namun, sebelum tiniauan itu, perlu aga&nya saya nyatakan kedudukan dan
sudut penglihatan pribadi saya, agar"bias" saya tidak tersembunyi dan
tampak dengan ielas.
seiak tahun 1953 saya ridak lagi meniadi peSawai ne8eri. Motif saya
terutama ialah keinginan untuk mandiri sambil terjun didalam masyaratat
Indonesia Merdeka. sebelumnya, yaitu sejak berdirinya Kementerian
Penerangan RI di Jakarta tahun l9{5 saya memang iadi pegavai
Kementerian itu dan kemudian pegavai Kementerian Luar Negeri, ,

semuanya tanpa surat pengangkatan. Biarpun demikian, didalam karir saya,
baik sebagai pegavai dalam suatu apparatur negara yang sedang
membentuk diri, maupun sesuda'hnya - iuga vaktu saya menjabat sebagai
Dubes di Amerika serikat, maupun sebagal penasehat ahli - di Dappenas.
saya diangkat sebagai pejabat negara-bukan pegavai negeri -,, saya sempat
iuga mengamati birokrasi2 nasional di berbagai negara berkembang dan di
neSara induski, maupun birokrasi internasional di PBB Neuryork,Tokyo dan
Jeneva. Pandangan2 yang akan saya kemukakan sekarang ini meagenai
appuatut administrasi pembafigunan di Indonesia, hendaknya ditihat
dengan latar belakang itu.

PERUBAHAN FUNGSI DAN KONSEPSI
sudah barang tentu tiada satu negaraputr yang dapat berfungsi tanpa
apparatur administrasinya. Dan seiak Mar weber banyaklah studi2 yang
meneliti seluk beluk sifat dan dinamik birokrasi negara. Ternyata fungsi
birokrasi negara itu didalam seiarah selalu berubah aesuai dengan
perubahan dalam persepsi mengenai fungsi negara pada masa tertentu.
Misalnya, setelah meluasnya birokrasi sehingga boleh ditatatcan meliputi
semua sektor kehidupan x/arga ne8ara pada masa konsepsi " velfare state"
meraialela di dunia industri, yaitu setelah peratrg dunia kedua sampai tahun
70-an, umum sekarang sudah mulai menyadari bahura ada batasz tertentu
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bagi etfektivitas dan effisiensi birokrasi, karena proses de-personalisasi
deoSan seSala aKbat kurang peka rlan serlng rldak, peclullkan manusla2
yang sebenarnya hendak ditayaninya. Disamping geialah alienasi dan
marginalisasi golongan lemah itu, suatu birokrasi luas sebagai alat
pengadaan berbagai layanan sosial ternyata memperkuat ketergantungan
golongan2 yang hendak dilayaninya, dan ternyata pula terlampau
mahal,sehingga peran birokrasi di negara2 industri sudah mulai dikurangi.
Bahkan yang terfadi di Amerika Serikat dibavah Presiden Reagan dan di
Inggeris dibavah Ny. Thatcher dapat disebut usaha kearah"the dismantling
of me welfare starc."
Di negara2 berkembang ternyata bahva dimana birokrasi sendiri mengambil
flih usaha pembangunan dan menggantikan prakarsa dan kreatifitas
masyarakat , birokrasi itu akhirnya menjadi penghalang uotuk
pembangunan seterusnya. Maf,a di seluruh dunia sekarang diperdebatkan
apa gerangan yarg menjadi peran optimal birokrasi administrasi negara,
dan bagaimana sebaiknya imbangan antara negara dan masyata.ka;t.

.PERUBAHAN POLA ORGANISASI

Dalam hubungan itu perlu diperhitungkan secara bagaimana perusahaaa?
besar sedang dan akan menyesuaikan diri pada revolusi komunikasi.
Perusahaao.Z akaa menanggalkan struktur hierarchis yang berlapisZ, dan
menggantikannya dengan struktur ko-archis, dimana kekuasaan di bagi
secara lebih merata diseluruh perusahaan, m6lalui desentralisasi secara
mendalam. 0tonomi bagian2 perusahaan didukung , pertama, oleh kvalitas
tinggi orang2 yang menjadi staf bagianZ itu, dan ,kedua, oleh mengalirnya
informasi secara bebas dan cepat dari luar ke dalam, dan di dalan tubuh
organisasi dari bawah keatas, dari atas kebaurah, dari kiri ke kanan dan
sebaliknya. Hal itu akan menjamin -relpotrle time'yarg pendek terhadap
perubahat? di dalam pasar, di bidang teknologi daa keuangan, baik pada
tingkat internasional dan nasional. Peran pimpinan ialah terutama strat€gis
sifatnya. Agar Indonesia mampu bersaing terus pada tingkat iaternasional -
dan sebenarnya tidak ada pilihan bagi kita disini - maka bai[ perusahaan
svasta besar maupun pola administrasi negara atan harus menyesuaikan
diri kepada perlunya relevansi sosial dan response-time yang
sependekZnya.

Juga di Indonesia masalah manajemen dan administrasi aegara menjadi
masalah. Banyak keluhan telah diaiukan dalam berbagai pernyataan
pemimpin2 maupun masyarakat kita. Javaban atas pertanyaan ini makin
mendesak karena Indonesia atan harus masuk tahap pembangunan iodustri
atas landasan sosial yang luas.
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Masalah yang perlu kita hadapi sekarang, secara bagaimana menyesuaitan"
performance" birokrasi Indonesia agar mampu memenuhi tuntutanz
industrialisasi dan kelanjutan pembangunan kepadanya.

KENDALA2

Sepanjang sejarah Indonesia korps administrasi negara mengalami banyak
perubahan. Sejat pemerintah Hindia Belanda mulai menggrogoti kekuasaan
tradisional para raia dan bupati dan berangsurZ berhasil merubah
kedudukan mereka meniadi pegaurai tinggi dalam sistem administrasi
kolonial taklangsung dibawah pengawasan langsuog pegar/ai [otonial tinggi
pelanda. sistem administrasi negara pada vaktu itu merupa&,an alat
kolonialisme yang berkewadiiban menjamin"rust en prde", ketentraman dan
tertib umum guna menjaga secara baik2 kepentingan ekonomi kolonial,
disamping mengawasi pe mb ayar an paj ak.. Pe merintah militer pendudukan
Jepanglah yang baru membuka kemungkinan bagi pegavai Indonesia
menduduki tempatZ tinggi di dalam bidangZ teknis, yary sebelumnya selalu
diduduki Belanda, biarpun kedudukan mereka itupun tetap dibavah
pengawasan pegavai sipil tentera pendudukan Jepang

.Pada permulaan revolusi dimana2 didirikan Komite Nasional Daerah,
disamping KNIp, sedangkan Pangreh Praja boteh dikatakan umumnya tidak
berfungsi lagi. Pada tahun 1947? Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri
memutuskan mengembalikan kekuasaan pangreh praja., melalui suatu
Kongres Nasional Pangreh Praja pertama di tengahz revolusl. vaktu saya
bertanya kepada Bung syahrir , mengapa pangreh praja kok rtt kukuhf,an
kembali kekuasaannya, padahal didalam revolusi sebagian besar anggota
Pangreh Praja tidak berfungsi lagi, maka berliau menjavab::" KNI Dairah
ternyata tidak sanggup memerintah, tidak sanggup menyelenggarakan
pemeriotahan lokal. Dalam menghadapi Belanda kita harus mampu
menjamin tata tertib dalam negeri. Tak ada jalan lain kecuali mengukuhkan
kembali Pengreh Praja, biarpun di berbagai tempat tidak disukai rakyat".
Konperensi Nasional Pangreh Praja memang diadakan, dan namanya diganti
mendjadi Pamong Praja, agar lebih sesuai dengan suasana zaman.

Pada tahap permulaan usaha pembangunan kita di masa Orde Baru, peranan
administrasi pembangunan utama - seperti digambarkan dalam kerangka
acuan para pemrakarsa- ialah sebagai penggerak dan pendorong, dan
sebagai pengerah mobilisasi dana dan daya pembangunan. Sekarang peran
itu sedang beralih menjadi pengarah, pembina berbagai layanan sosial, dan
pengayom.. Proses peralihan peran int akan berjalan lerus karena kemaf uan
yang dicapai berkat usaha pembangunan kila dan. karena perubahan2
mendalam di dalam masyarakat kita
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Perubahan masyarakat Indonesta dl masa pembangunan lnl sangat besar
dan luas. Disamping peningkatan jumlah penduduk, ekonomi telah maiu dan
karenanya masyarakat berta mb ah kompleritasnya. Tingkat kecerdasaanya
iuga telah meningkat. Mobilitas penduduk meningkat pula, bai.k secara
horizontal maupun vertikal.Derapnya perubahan sosial iuga telah meningkat
dengan akibat2 yang baik positif- dalam arti produktivitas yang menai.k,
maupun negatif- dalam bentuk disorientasi , alienasi dan marginalisasi
golongan lemah. .Surasembada pangan telah dicapai beberapa tahun yang
lalu, dan vaiah kemiskinan di Indonesias sudah berubah. Juga kesadaran
politik telah meningkat.. Jumlah penganggur terdidik setiap tahun
pertambah. Kita terjepit oleh dua keperluan yang berlawanan. Pada satu
pihak, kalau kita mau bersaing di dunia, perlu kita kembaogkan industri2
dengan alat produksi yang canggih. Hal itu umumnya berarti alat produksi
yang irit tcnaga kerja. Pada pihak lain perlu diciptakan kesempatan keria
yang banyak sekali. Lebih dari separo bangsa Indonesia sekarang dibavah
umur 20 tahun, dan batas? daya topang tingtungan hidup di beberapa
tempat rli Indonesia sudah mulai kentar3. Masalah2 yang af,an harus di
hadapi bangsa Indonesia di dalam lastflaterakhir abad ke 20 dan
dasaurarsa pertama abad ke 2l tentu atan sangat ditentukan oleh fattor2
ini. Tidak dapat diharapkan bahva pola pembatrgunan dan metoda2
administrasi yang sekarang berla&u masih akan berlatu 20-30 tahun dari
sekarang. Bait struktur administrasi negara akan harus menyesuaitan diri
pada kepadatan penduduk yang tinggi, dan kepada pubtik yang lebih cerdas,
yang lebih sadar dibiclang politi(, dan lebih tahu atan hatznya.sebagai
varga negara, maupun srategi pembangunan di kemudian hari. Mereta
akan harus peran-serta didalam proses indusstrialisasi yang berlandaskan
sosial yanS luas, artinyayang meliputi juga industrialisasi daerah pedesan
dan sektur informal di kota. Mereka a&an harus bekerla di perusahaan yang
tangkas dan mampu berkompetisi internasional dan mengharapkan
pelayanan dari administrasi negara yang tidak kurang cepat dan tuntasnya.
(Peralihan tekanan usaha pembangunan dari bidang pertanian dan industri
penopang pertaniatr ke industri pengolahan sumberdaya alam dan industri2
buntutnya, ke usaha industrialisasi umum, dan khusunya dibirlang mikro-
elektroni.ka , komunikasi dan bioteknologi, yang juga meliputi daerah
pedesan, merupakan suatu ialur perkembangan)

.Memang, iuga perubahan2 di dunia internasional menghadapkan kita
dengan tartangar2 baru. Kemampuan kita untuk mengadafar response
yaag tepat dan pawa vaktunya terhadap tantangan baru itu, untuk sebagian
iuga tergantung dari twatitas administrasi negara kita. Bahkan tatrtanganz
itu iuga akan mempengaruhi pola organisasi dan fungsi administrasi
pembangunan itu sendiri.
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Saya yakin, semua peserta di ruangan ini menyadari perubahanZ yang
sedang terjadi di bidang ekonomi internasional. Pertama ialah proses
globalisasi semua ekonomi nasional di dunia ini..Globalisasi ekonomi iuga
meliputi internasionalisasi pasaran uang dan perdagatrBar- pemindahan
modal dalam iumlah dan kecepatan yang sangat besar - dalam satu hari
lebih besar dari seluruh iumlah GNP Amerika Serikat- , yang tidak ada
hubungan lagi dengan perdagangan barang, tapi yang didorong oleh
investorZ institutional yang global medan usahanya.
. Akibatnya ialah munculnya struktur2 kelcuasaan global baru yang tidak
dapat dikuasai oleh pemerintah manapun iuga secara sendiri2 Lingkungan
,transnasional ini menguasai sebagian besar modal, keakhlian, ketrampilan
canggih, teknologi, pasaran dan informasi. Sebagfi illustrasi keadaan dunia
sekarang dan khususnya dampaknya atas suatu ekonomi yang sangat besar,
yaitu ekonomi Amerika Serikat, ada seorang pakar ekonomi Perancis,
bernama Albert Bressand, yang menulis bahwa Amerika Serikat sekarang
ini mempunyai dua Bank Sentral, yaitu Federal Reserve dan perusahaan?
assuransi Jepang.

Semua itu telah membuat sistem ekonomi internasional sangat timpang lagi
rapuh, sangat tidak stabil , dimana variasi kecil karena iaterdependensi
sejagat,mudah menjadi gejolak besar yaog sulit dikendalif,an., suatu gejala
yang disebut amplifikasi. Kita semua sudah melihat bahva didalam
dasawarsa 70-an resesi dunia telah mampu menghancurkan segala
kemajuan pembangunan yang telah dicapai di beberapa negara dunia Ketiga,
dan betapa ketidak srabilan nilai tukar uang internasional rclah
memberatkan beban hutang dunia tetiga.
.Globalisasi ekonomi juga membawa globalisasi kompetisi. Tiada suatu usaha
nasional, besar atau kecil, , yang tidak terpaksa memperhitungkan produk,
kemampuan riset, kemampuan metrgerahtan modal baik dalam negeri
maupun luar negeri,dan siasat perusahaaa transnasional, selain persaingaa
di dalam negerinya sendiri.. Setiap pengusaha nasional perlu iuga sekaraag
mengetahui secara tepat dan rinci pasaran2 lain di dunia, biar setalipun ia
hanya ingin berusaha di dalam negerinya sendiri saia. Hal ini iuga berlaku
utrtuk ekonomi2 nasional dalam persaingan internasional yang makin taiam
itu
Lagi pula pesatnya perubahan2 dalam teknologi canggih merupakan fa&tor
penting dalam perubahan2 terus menerus di dalam' iaternltionel
divirion of lebor- Hal ini penting pula bagi negara2 berkembaag dalam
menentukan , secara terus menerus dan pada waktu tepat , menyesuaitan
str ate gl itrd u strlalisasinya.

BLOK2 REGIONAL
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seballknya. sebagal response rcrhadap proses globaltsasl. rtra fuga
menyaksikan sekarang timbulnya nasionalisme ekonomi baru, berupa
kecenderungan2 kearah proteksionisme dan preferensi untuk mengadakan
perianiian bilateral dan bukan multilateral lagi.
Kita juga melihat kecenderungan untuk mengadakan blok2 kerjasama dan
integrasi ekonomi regional untuk memperkuat kedudukan di pasaran
internasional. Ada yang membayangkan bahvya athirnya alcan timbul 8
blok ekonomi besar di dunia. Yaitu Amerika Serikat,Canada dan Merico.
Kedua, Pasaran Ekonomi Barat. KetigaPasaran Komekon termasuk Uni Soviet,
Keempat, Pasaran Ameri.ka Selatan, Kelima, mungkin ASEAN, dan kemudian
/iga ekonomi nasional besar, sehingga mampu merupakan kekuatan sendiri2,
yaitu Jepang, Cina dan India. Sudah barang tentu adq berbagai variasi atas
gambaran ini. Sekarang sudah mulai kelihatan misalnya bahwa Jepang akaa
lebih mampu menguasai ekonomi2 di Pasifit Barat dan Asia Tenggara
daripada A merika Serikat.

Bagaimanapun iuga, dunia kita sekarang ini sudah iadi demitian kompleks,
sehingga tidak ada kecenderungan yang tidak mempunyai kecenderungan
lavannya. Pernah seorang pakar ekonomi Perancis, bekas seoraog
kom missioner Komisi Eropa,bernama d'Avignon... mengatatao:" Kita sedang
mengalami suatu krisis dalam kemampuan kita untuk mengerti dan
menangkap apa yang sedang terjadi dengan dunia dan dengan kita masing2.
Dia sebutnya " r cririr of intelligibility." Bukan saia para pakar ekonomi
dan politik tidak mampu mencapai kesepakatao tentang matna perubahanZ
yang sedang dan akan terjadi, kita sekarang iuga melihat bangkitnya
response2 intoleran dan ideologis yang berdasarkan simplifikasi yang
berlebih2an.

Bagaimanapun juga, semua negara berkembang harus menyadari bahva
berhasil tidahnya usaha pembangunan tidak hanya tergantung dari b&it-
buruk usahanya sendiri.. Hal itu iuga akan tergantung dari faktor2
internasional yang tidak dapat dikuasainya, tapi yang perlu dipahami dan
diperhitungkannya. Berhasil-tidaknya usaha pe mb angunannya b anyaE akan
terSaotung dari tepatnya dan pesatnya response pemerintah maupun sr/asta
atas perubahanZ itu

Perubahan2 yang digambarkan ini, dan yang dimungkinkan oleh revolusi di
hidrnr kanuoikrei dioeluruh duair, dengeo. sendirinya iuga berdampak di
negeri kita sendiri. Ia lelah mengakibatfan akselerasi Oerip lehidupan
ekonomi. Ad ministrasi pe mbangutran harus mampu mengif, uti peningkataa
kecepatan itu, kalau dia tidak mau iadi penghalang usani pembangunan tita.
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Mata apparatur administrasi pembangunan harus mampu menyesuaikan
diri pada revolusi informasi itu, dan sendiri harus meniadi bagian daripada"
informetion society 'Indonesir.. Perlu kita sadari bahula informasi
sekarang sudah meniadi semacam modal," ctpitel" tersendiri, disamping
modal fisik ( mesin dsb) dan modal uang. Dan bahwa arus informasi itu tebih
banya& dan lebih cepat, tersalur liwat saluran dan pelaku2 ekonomi swasta
dan kantor berita, dibandirykan pemerintah. Hal itu merupatan kenyataan
untuk semua pemerintah di dunia sekarang, bukan hanya disini.
Menghalangi arus informasi itu, kedalam, keluar, dari atas ke bavah, dari
bawah keatas, atau secara horisontal. akan merugikan innovasi dan
produktivitas perusahaan2, kantor2 pemerintah sendiri, maupuo
/nasyarakat kita pada umumnya.
saya merasa perlu menekankan hal ini karena geiala yaog sejat dahulu
merupakan ciri semua birokrasi, dan yang untuk pertama kali digambarkan
oleh Mar weber itu, yaitu kecenderungan birokrasi untuk menganggap
setiap informasi sebagai rahasia, dan kesadaran bahwa rahasia itu
merupakan sumber kekuasaannya. Sitap semacam itu,didalam suatu
"infor m ation society", mer u p ak an penghalang penge m b ang an m asyarakat
demokratis dan penghalang pencerdasan dan pendevasaan bangsa. Di
berbagai negara kita sudah melihat perundanglanyary membuka peluang
bagi masyarakat umum, termasuk parlemen, pers dan orang2 pribadi, untuk
mendapatkan semua informasi yang diperlukannya .. biarpun di simpan
sebagai rahasia negara oleh sementara bagian birokrasi itu.

Masalah informasi ini hanya merupafan satu geiala didalam perubahan
hubungan antara negara dan masyarakat . Usaha pembangunan itu sendiri
menjadi sebab utama perubahan terus menerus itu.. Tanpa suatu
pemerintah yang mempunyai komitmen kuat pada pembangunan, dan yang
mendidik dan memiliki keahlian2 dan ketrampitan2 yang diperlukan, usaha
pembangunan neSara2 bekas iajahan tidak mungkin.. Akan tetapi sesudah
tahap mobilisasi selesai, maka initiatif dan partisipasi mrsyarakattatr yang
merupakan fattor yartg menentukan.

APPARATUR PEMERINTAH dan MASYARAKAT
Teringat saya pada suatu peristiwa yaog dialami oleh seorang pemimpin
usaha swadaya masyarakat, vaktu ia sedang menyelenggarakan suatu
proSram kecil mengadakan pompa air di desa2 disekitar desanya sendiri. Ia
sampai ditegor oleh Bupati setempat. " Apa kamu mau oenyaingi
pemerintah? Jangan kalian berani melakukan demikian.l" Atibatnya
progrsm itu terhenti.
Ada contoh lain yang iuga menggambarkan betapa mendalamlah tertanam
pandangan bahwa pemerintahlah yang memegang monopoli pembangunan
di berbagai kalangan administrasi negara. Pada kunjungan ke propinsi
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tertentu saya tanya kepada Gubernur yang bersangkutan:" Bagaimana usaha
pembangunan dl slnl?" Javabnya:" Ba8us, semua proyek pemerlnmn sudah
selesai dan akan selesai tepat pada waktunyal" Kemudian saya taoya:
"Bagaimana jumlahnya perusahaan anak daerah ini. Bertambah atau
berkurang.?." Terperanjat betul si Gubernur itu. Rupanya belum pernah
terpikir olehnya bahwa ukuran berhasil tidaknya usaha pembangunan
daerah, bukan terutama berjalan baik-tidaknya proyek2 prasarana
pemerintah, melainkan bahva prasarana diadakan agar supaya keaktipan
ekonomi orang2 di daerah itu sendiri dapat ditingkatkan. Dan bahwa
bermmbahnya jumlah itu sebenarnya menjadi ukuran kemajuan ekonomi
daerah itu. Ternyata didalam kasus itu, jumlah perusahaan lokal di daerah

/tu berkurang, biarpun iumlah perusahaan yang berpangkal di Jakarta
bertambah.

SEKT0R INFORMAL dan PEMBANGUNAN
Ada kecenderungan sebagian pegawai pemerintahan baik di daerah
Daupun di pusat untuk hanya metrgamati kemajuan proyekZ pemeriotah
dan tidak melihat potensi daerah yang sesungguhnya. Hal itu iuga tampak
pada sikap terhadap sektor informal, yang juga disebut sektor tradisional.
Sektor ini terdiri dari mereka yang, biarpun mereka mengeiar tujuanZ legal,
seperti membina rumah atau menyelenggarakan usaha, tidak menenuhi
semua persyaratan hukum yang ditentukan.Didalam sektor ini termasuk
juga sebagian kaum menengah. Sikap sebagian peiabat sangat meremehtan
, atau menganggap golongan informal sebagai gangguan untuk tata tertib
atau untuk usaha pembangunan sektor modern. . Penggeseran kaf,i lima ke
tempatz lain setiap kali dianggap perlu oleh pembesar setempat karena
dianggap mengganggu " kehidupan modern",sitap negatif terhadap tukang
beca dan para pemulung, dan macam2 tukang disektor informal, misalnya,
merupakan geiala yang sangat menyolok..

Padahal sebagian besar mereka itu merupakan usahavan dalam arti yang
sesungguhnya dan merupakan suatu sumber dayt usahavan yang penting
bagi pembangunan. Mereka macet dalam kemauan untul maiu dan menjadi
usahavan modern terutama karena pada satu p.ihak semravutnya dan
banyaknya peraturaa? dan ketentuan? yang sulit sekali bagi seorang miskin
untuk memenuhinya, dan pada pihak lain kekurangao infrastruktur hukum
yanS memungkinkan mereka meniadi " rechtspersooo" dengan segala hak
usahanya, termasuk hak berorganisasi dan mengada&an kontrak keria sama
dengan orang lain, seperti oratrg yang bermodal ,atau yang mempunyai
keta.gpfqfLlplpntu. .Karena orang2 disektor informal sering iuga tidak
memilikiJanah atau rumah,yang dapat diiadikan mtlateral (aggunan) bagi
bank, maka dia tidak dapat meminiam uang yang cukup banyak untuk
memperluas usahanya dan menyeva tempat yang lebih bait. Dan selama
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penghuniZ gubuk2 yang sudah lama tinggal di tempat terteotu tidak diberi
kepastan hukum ("rechtszekerheid") tidak dapat diharapkan bahva mereka
akan dapat memperbaiki nasib atau akan bermotivasi memperbvaiki
rumahnya dan kvalitas hidup dia sendiri dan keluargauya. Sebabnya ialah
karena dia setiap waktu dapat digusur oleh keputusan instansi.

Suatu kendala lain atas usaha viraswasta kecil tergambar dalam
pembicaraan saya beberapa tahun yang lalu, dengan seorang petani di
daerah tebu. Setahun sebelumnya dia sedang menggilingkan tebunya. Hasil
musim penggilangan itu ialah seekor sapi yan8 dia tuniuk kepada saya
dengan rasa bangga. " Saya bertanya:" Kenapa tebunya kok tidat, diiual
|epada pabrik gula saja". Javabnya ialah bahwa potongan oleh pabrik gula
untuk pembayaran pungli macam2 terlalu besar."Sehabis musin sekarang
ini, sapi yang sekarang memutarkan gilingan saya ini, akan saya miliki juga.
Waktu saya bertemu lagi dengannya, ternyata dia tidak lagi menggiling
sendiri. Atas pertanyaan saya sebabnya apa, jawabnya:'Ya, sekarang saya
yang harus bayar pungli itu semua. Tidak ada guna berusaha".

Di Peru telah diselenggarakan suatu studi oleh Institute for Liberty and
Democrary ,yaoB dipimpin oleh Hernando De Soto, tentang sektor informal
ini. Menurut studi ini jumlah total pungli yang harus dibayar seoraog
sektor informal sering lebih banyat dibandingkan pajak yang harus dibayar
orang setingkat di sektor modern. Studi itu pula menunjukkan bahva tanpa
infrastruktur undang2 yang belatu juga untuk sektor informal, economies
of scale tidak akan mungkin dicapai. Selaniutnya di Dunia Ketiga pada
umumnya hampir E0r dari rumah yarg dibina, dibikin oleh rakyat sendiri,
dan bukan oleh pemerintah atau pengusaha real estate. .selama oraag?
sektor informal tidak mempunyai lccesr kepada infrastruktur daa
perlinduogan hukum , kemajuan dan pembinaan golongan enfiepreneur
informal menjadi entrpreneur modern akan tertutup pitrtunya.
Padahal tidak dapat diharapkan bahva jumlah virasvasta yaog diperlukan
untuk mempercepat usaha industrialisasi sehingga kita dapat meniadi fattor
yang cukup kuat didunia internasional , akan dapat dipenuhi hanya oleh
lulusanZ sekolah business di luar dan di dalam negeri. Kaum menengah dan
golongan informal , termasuk pengusaha vanita merupafan
potensi yang berharga bagi masyarakat Indonesia, dan perlu diperlakukan
demikian.
.Lembaga di Peru tadi juga perhitungkan berapa vattu yang diperlukan bagi
seseorang dari sektor informal untuk mendapat izin berusaha. Ternyata
diperlukan 700 jam, sedangkan di Miami hal itu memerlukan 3 jam dan di
NevYork 4 iam. Padahal sektor informal di Peru metiputi lebih dari separo
jumlah penduduknya, dan memproduksikan 38r GDP-nya. Maf,a tidak
mengherankanlah bahva sektor informal tidak maiu2 di negeri itu, dan di
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kebanyakan negara berkembang. Sebagai akibat studi itu, maka sekarang
semua izin yang diperlukan boleh diatur sesudah perusahaan didirtkan. Ja<li
yang disini berupa iein lurah, surat kelakuan baik potisi dsb. boleh diurus
kemudian. Pendeknya asal perushaan berdiri dulu, mengingat penintingnya
untuk masyarakat umum. Tidak ada jeleknya, agaknya, jikalau time-motion
study seperti itu juga diadakan di Indonesia.
De soto juga melaporkan bahura di Peru setiap tahun diadakan 27000
peraturan pemerintah setahun. Hanya 350 diantaranya diputuskan oleh
palemen . Jadi untuk sebagian besar peraturan2 itu ialah tindakan erekutif
semata, yang tidak ada umpan-balik dari masyarak,at, lidak transparan dan
pertanggungan javab tidak kepada parlemen.
I
Potensi sektor informal sebagai sumber daya wirasvBsta penting telah
membuka perspektif baru mengenai dinamik pembangunan. Di berbagai
negara berkembang kesadaran itu juga terermin di dalam kebiiaksanaan
umum pemerintah yang bersangkutan kearah desentralisasi ,

debirokratisasi dan deregulasi. Untuk sebagian kebiiakasanaan itu berakar
pada tesadaran bahva terlampau banyaf, peraturan yang mengekang
kompetisi dan kegairahan berusaha di dalam masyarakat . Namun tidat di
semua negara keinginan untuk membatasi kekangan terhadap prakarsa dan
partisipasi masyarakat di artikan sebagai tindakan uatuk merangsang sektor
informal. Malah sebaliknya , sering yang dituju dengan deregulasi itu adalah
kebebasan lebih besar bagi usaha{/an di sektor modern semata2.
Padahal di sektor informaflah, diantaranya melalui industrialisasi daerah
pedesan dengan memperpadu*an teknologi canggih dengan strukturZ sosial
tradisional, dapat cligali kekuatanZ pembangunan yang strategis
kemampuamnya. Kekuatanz itu akan dapat memperkecilkan iurang pemisah
antara yang kaya dan yang miskin, antara mereka yang mempunyai
pekeriaan dan mereka yang oganggur, dao antara mereka yang mempunyai
akses kepada pengetahuan modern dan mereka yang tidal.
Kekuatan2 itu iuga akan dapat membantu dalam mengurangki ketimpangan
antara pusat dan daerah, dan antara yang dinamakan Indonesia Dalam dan
Indonesia Luar.

PERUBAHAN NILAI DAN PERUBAHAN SIKAP
Usaha deregulasi , debirokratisasi dan desenralisasi, apalagi nanti bila
modernisasi sektor informal dan industrialisasi daerah pedesan mulai
ditangani , memerlukan suatu perubahaa sikap yang mendalam pada pihak
para manajer dan administrator pembangunan. Betapa iitupun
kebiialsanaan pe merintah, jikalau dalam me masuli tahap industrialisasi
umum , tida ada perubahan dan penyesuaian sif,ap pada apparatur birokrasl
pemerintah, segala kebijaksanaan itu tidak atan berdaya.
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Barangkali yang terpenting ialah keberanian mengambil keputusan sendiri
sesual dengan tanggung lawab yang dlllmpahkan kepa<la seorang pegavat
negeri pada tingkat r/evenangnya..Keberanian itu sering tidak ada karena
takut bikin kesalahan. Karir seorang peiabat dianggap tergantung dari
kemampuan untuk mengelakkan resiko bagi dirinya sendiri dan bagi
atasannya. Akibatnya, dia tidak berani, dalam dia berdisiplin mematuhi
peraturan? yang ada, melaksanakan peraturan2 itu secara luves dan
bijaksana, dalam arti turut melancarkan proses pembangunan ekonomi
sesuai maksud dan iiva peraturan tadi, dan bersedia memikul tanggung
jawab sendiri atas interpretasi peraturan itu. setiap kelambanan atau
penundaan akan menghalangi kemaiuan kita.

flapi selain dari itu, budaya-tidak-berani- mengambil- keputusan pada
tingkat r/ewenang sendiri , secara kolektif berakibat bahva x/ex/enang
masing2 diserahkan kepada atasan dan demikiaa seterusnya, sehingga
akhirnya sistem administrasi negara, maupun sistcm administrasi
perusahaan besar, berubah sifatnya dan kita terlibat dalam suatu sistem
otoriter, dimana segalanya diputuskan di tingkat palins atas dengan segala
konsekvensi negatifnya. sikap ABS dan silrap terserah kepada atasan
seperti kita ketahui berakar dalam sistem feodal dimana tidak ada kepastian
hukum bagi bavahan dan tidak ada kemungkinan bagi bawahan untuk
mengadu tindakan tak adil atasan atas dirinya , untuk meinbeta diri
didep.an instansi yang tidak tergantung atasannya itu.
Berakar pada sistem feodal pula ialah konsepsi tradisional mengenai tregara
patrimonial , dimana negara dengan segala kekuasaan politik dan
ekonominya diang8ap sebagai hak varisan pribadi. Memberi dan menerima
upeti sebagai sesuatu yang vaiar merupa*,an salah satu unsur didalam
konsepsi ini. Jarak sosial yang jauh antara peiabat dan publit umum dan
tipisnya semangat pengabdian dan pelayanan, dalam transaksi keperluan2
sehari2, sehingga orang sering lebih suka menggunakan perantaraan calok2
daripada menghadapi birokrasi bersangk utan sendiri., diantaranya iuga
mempunyai akar dalam pandangan feodal tadi yang memberi kedudukan
khusus kepada pejabat didalam masyarakat. Professor Doktor Umar Kayam
telah menguraikan dengan penglihatan yang sangat taiam kesulitanz yang
dihadapi kebudayaan rradisional kita untuk menyesuaitan diri kepada
keperluan2 transisi menjadi masyarakat industri modern, dalam pidato
pengukuhan baru2 ini di Universitas Gajah Mada, beriudutTRANSF0nMASI
BUDAYA KITA.

Hal ini tercermin iuga dalam masalah lain. Pada vaktu saya masi.h meniadi
anggota Dewan rrustee Ford Foundation di NevYork, suatu ketika
dibicarakan kvalitas dan relevansi Lembaga2 Pendidikan Tinggi rli bidang
administrasi negara. untuk negara2 berkembang. Disana saya kemukakan
pertentan8an yang saya lihat didalam program Ford Foundation itu. Pada
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satu pihak Ford Foundation menaruh perhatian besar kepada hat2 asasi
manusia, di lain pihak Ford Foundation turut memberi dana kepada
Lembaga2 Adminstrasi Negara yang mendidik administrator? yang tidaf
peka terhadap hak? asasi manusia, karena yang diutamakan didalam
pelai aran ialah peningkatan effisiensi dan effektivitas ad miaistrasi.
Tidak ditanam pengertian mengenai kompleritas situasi di banyak negara
berkembang yang harus mencoba mendamaikao macaa2 kontradiksi sosial-
budaya didalam masyarakatnya masing2,sebagai suatu unsur penting sekali
yang selalu ada di dalam proses pembangunan. Di dalam usaha
pembangunan selalu perlu didamaikan keperluan effisiensi dan keadilan
sosial atau equily, dan selalu harus dipertimbangkan siapa yang akan
leruntung dan siapa yang akan dirugikan oleh suatu keputusan ekonomi
tertentu, atau oleh pilihan teknologi tertentu, dan apakah implkasi2 sosial
dan etis keputusan atau pilihan itu akan mendekatkan kita kepada nilu2
Pancasila atau akan menjauhkan kita dari sila2 itu. Bagaimana membagi
secara adil sambil melayani kepentingan umum , baik keuntungan maupun
beban konsekwensi keputusan atau pilihan itu. Selama dia hanya
menjalankan perintah atasanrya secara membabi buta. dia turut
bertanggung javab secara moral, dan pada suatu ketika nanti iuga secara
yuridis, atas keputusan atasan yang salah. Maka pada kesempatan itu saya
aniurkan supaya di sekolah2 tinggi administrasi negara diaiarkaa tentatrg
etika, dan diusahakan mendidik mahasisvanya mengembangkan
kemampuan menimbang faktor2 yang berlavanan yang merupakan kondisi
yang melekat pada usaha pembangunan, agar supaya para lulusan sekolah2
di bidang itu, peka terhadap dimensi maausia dan mampu untuk menalar
secara etis, untuk menialankan 'morrl rersoning- ( iditihad dalam agama
Islam) dalam menghadapi masalah2 baru yang melampaui konteks nilai?
budaya tradisional yang samaZ diketahui didalam masyarakat... sangat
pentinglah iuga bahwa para calon peiabat itu tidak gampang2 saia
mengikuti perhitungan ekonomis atau teknis semataz, dan tetap buta
terhadap nitai2 manusia dan konsekvensi sosial dan etis keputusannya.

Para manajer pembangunan perlu mengetahui bahwa bagi mantri air
misalnya untuk menentukan siapa akan mendapat air irigasi pada vaktu
yan8 diperlukannya dan siapa tidak. Tidak tanpa alasanlah bahwa di
beberapa daerah di Jawa para staf pimpinan pabrik2 gula disebut oleh
petani: Londo lreng, Belanda Hitam, karena petani tidak melihat perbedaaan
tingkah laku mereka dengan pimpinan Belanda kolonial. Petani juga tidaf,
melihat perbedaan sikap anggota2 pamong praia terhadap belanda hitam
itu dengan dulu di zam'tfi kolonial. Contoh2 ini tentu tidak mencerminkan
keadaan dan sikap seluruh korps administrasi negara, akan tetapl
menunjukkan secara cukup jelas bahwa usaha pembangunan dari bawah
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sebagai pelengkap usaha pembangunan dari atas,memerlukan perubahan
slkap yang mendasar.

Perubahan itu misalnya harus meliputi wavasan tradisional mengenai
kekuasaan , dan mengenai hubungan afltara priyayt dan rakyat kecil. Sangat
perlu ditanggalkan filsafah tradisional yang melihat tatanan alam dan
tatanan ummat manusia sebagai hierarchis dan tidak demokratis. Tidak
mungkin kita bina masyarakat demokratis Pancasila selama kita tetap
melihat manusia dalam lconteks atas dan baqrah, dan membedatan yang
ditakdirkan bertingkat lebih tinggi daripada yang lain. Sisrem demokrasi
memerlukan suatu pandangan hidup dimana tinggi rendah kedudukan
panusia merupakan suatu kondisi sementara saia, yaitu sejauh diperlukan
oleh funksinya didalam masyarakat. Di dalam masyarakat demokratis oraog
dapat bertingkat tinggi dalam funksi tertentu dan bertingtat rendah dalam
fungsi lain didalam masyarakat.Dan tineei rendah sama di depan hulcum.

Perlu juga kita sadari bersama ciriZ khas kebudayaan radisional kita
masing2, yang tetap berlcumandang <lidalam kehidupan modern kita.
Kebudayaan orang Java misalnya cenderung menghindari konftif, ("conflict
avoiding culture") karena pentingnya nilai tepo sliro, dan kesukaan pada
kehalusan dalam pergaulan sosial. Akibatnya ialah kurang'ketat petrgawasatr
administratif oleh atasan . Atasanpun sendiri tidak suka diavasi.
Kepentingan organisasi memang sering di nomer duakan dibandingkan
keserasian pergaulan. Akibatnya ialah suatu organisasi yang tidaklffisien.
Akibat lain ialalr bahva juga para anggotaorganisasi segan mengritik atau
bertanya terus rcrang kepada pemimpin organisasinya , biarpun semua
mengetahui bahva ia punya hak untuk meminta pertanggungao. jawab dari
pengurus. Apalagi iikalau si pemimpin itu di-drop dari atas, orang tak akan
berani bertanya. Yang perlu diatasi tidak hanya sisa2 c/arisao feodal yang
masih melekat sedikit banyaknya pada kita masingZ,tapiiuga sikap pissif
dan diam rakyat kecil, yang karena penindasan berabad2 iamanya tetat
belajar bahwa sikap manut saja pating aman baginya. Sikap itu memang
survivrl strrteginya golongan lemah. Tapi kita juga harus menyadari
bahva di clalam proses industrialisasi sitap semacam itu atan merupafan
rintangan yan8 sangat besar , karena initiatif dan ikut sertatrya secara bebas
dan sukarela golongan lemah akan merupakan syarat mutlat guna
suksesnya pembangunan kita sebagai negara indusfii.

BATAS2 SOCIAL SUSTA INABILITY
Sangat perlu kita mengetahui bahva kohesi , daya pengikat sosial setiap
masyarakat ada batasZnya, yaitu batasZ pada kesanggupan untuk menerima
ketimpangan politik dan sosial-ekonomi dan ketidak adilan yang terlatu
menyeleveng dengan apa yang dirasakan merupakan norma umum. Katau
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batasZ itu dilamoaui atau haraoan akan oerbaikan mulai hancur. maka
rerfadl polarlsasi kekuaranz sostal poilrffi dan anlloknya gelanggang ten8an
dalam spektrum politik. Seiarah berbagai negara dunia ketiga, terutama di
Amerika Tengah dan Selatan, telah menunjukkan bahwa akibatnya ialah
eskalasi kekerasan tanpa batas.
Maka oran8 Amerika Latin suka memakai istilah " locitl end culturel
rurtrinebility' untuk menggambarkan dengan nada yang agak berlainan
sedikit, apa yang kita disini sebut ketahanan sosial-budaya.

Batasz itu juga tampak di Indonesia.. Pemberontakan petani merupakan
peristiva yang sering terjadi di dalam seiarah pulau Java, bukan saja

/erhadap kekuasaan Belanda, melainkan juga terhadap Pangreh haia
setempat .Karya? Prof. Sartono di Universitas Gaiah Mada membuktitan hal
itu. Kita iuga tidak boleh lupa kefadian2 seperti Peristiwa Tiga Daerah di
kavasan Tegal/Pekalongan dan diberapa daerah lain di Java dan Sumatera,
dimana kemarahan rakyat banyak tertuiu kepada anggota2 pangreh praja
yang dianggapnya telah menjadi f,,aki tangan Jepang dalam menSerahkan
secara paksa padi unruk tenlara Dai Nippon dan laki? untuk dijadikan
romusha.

Transfor masi masyarakat senantiasa membava ketegangan2 sosial ". Maka
kita semua yang ikut serta didalam usaha pembangunan masyarakat
Indonesia menjadi masyarakat modern yang mampu bersaing dan bertahan
di dunia yang penu kompetisi ini, selalu harus mengingat bahva ada batas
pada ketahanan sosial , apalagi sekarang dan di vaktu yang mendatang
dimana penduduk bertambah iumlahnya dan sudah menekan pada tanalr
dan'air yang terbatas itu., dan dimana ketimpangan antardaerah mulai
tampak pula.Peran birokrasi administrasi negara sebagai "penata dan
pengada 'goodl rnd serviccs"akan merupakan faktor yang satrgat penting
dalam usaha ini.

TRAINING
Sudahn ielas dari uraian diatra ini bahvadalam kita memasukitahap
industrialisasi secara meluas, administrasi negara perlu iuga menyesuaikan
perannya sendiri.. Bukan administrasi negaralah yang menjadi vahana
utama usaha pembangunan lagi, melainkan masyarakat umum, dan
khususnya sektor sr/asta Kemampuan svadaya masyara&atlah yang menjadi
motor pembangunan. Administrasi negara bertanggung javab untuk
menjaga peraturan2nya, membina yang dinamakan suatu 'enebliag
relting', dalam kerangka kebijaksanaanZ industrialisasi
nasional.Demikianlah peralihan kita dari suatu negara pefabat menfadt
negara industri modern.
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Matca perlu sekali didalam pendidikan adminiskasi negara dipupuk dan
dipertalam pengertian tentang perallhan peran lnt.Lebth2 <lalam fase
industrialisasi para anggota ad ministrasi negara harus dikondisikan
menyadari dan melepaskan sisa2 feodalisme dan konsepsi negara
pakimonial. Hal itu akan memerlukan kesediaan untuk mengar/as diri dan
renungan atau self-refleksi, sebelum dapat dipupuk secara serius konsepsi
pengabdian dan pelayanan (- concept of rervice') sebagai nilai pokok
korps administrasi negara, disamping pengertian bahwa kualitas
administrasi negara merupakan fattor produksi yang sangat penting dan
bahwa lcemampuan membimbing secara strategis sektor industri dan
perdagangan di pasaran internasional maupun dalam membina pasaran

fomestik yang integral.
Sangat perlu iuga bahva in-service training di masir.rg2 departemen tidak
merupakan sumber satu2nya untuk membina kelompok adminisstrator
senior. Bahaya tertanamnya pandangan picik yang terbatas pada ruanS
tingkup satu departemen saja ("tunnelvision')akan sangat merugikan
proses industrialisasi dan perubahan struktural yang menyertainya , dan
yang bersifat multi-diu mensional dan melintasi berbagai departemen.
Dua hal sangat diperlukan , menurut anggapan saya,. Pertama,
pengembangan satu"pool" administrator senior sipil yang memilif,i
kemampuao cukup luas lagi mendalam untuk memegang iecara rotasi fungsi
tingkat pimpinan di departemen2 lain dari departemen asalnya.. Hal ini
memang sudah berlaku untuk pervira2 tinggi yang dikaryakan, akafl tetapi
bafgi pada administrator sipil kemungkinan itu belum dikembangkan. Kait-
mengaitnya macam2 perbidangan, dan pei.lunya orang dari luar departemeo
yang bersangkutan untuk meniaga supaya kebiasaanzyangkurang sehal
diinstitusionalkan livat jeniang karir maupun livat pola pendidi.kan in-
servie training. memerlukan administrator tingkat tinggi yang luas
pengalaman dan pandangannya.
Kedua, perlu dibuka kemungkinan untuk memasuki korps administrasi
ne8ara pada tingkat yang sesuai dengan keahlian atau ketrampilan yang
dimitiki. Artinya perlu dibuka kemungkinan mengangkat seseorang yang
telah membuttikan kebolehannya sebagai administrator atau manaier
dibidang di luar pemerintahan., iadi bukan sebagai pengangkatan politit,
biarpun kemungkinan itu iuga harus tetap terbuka.( " lateral insertion") HaI
itu tentu terutama , tapi tidak hanya, berlaku untuk manajemen BUMN,
le mba3a2 non-departe mental dsb.Kemungkinan semacam itu lebih penting
lagi karena korps administrasi negara sangat perlu mengenal persoalan2,
hambatan2 dan insentif2 yang effektif, disamping pengetahuaa dan
kemahiran teknologi2 manaiemen baru yang dapat diperkirakan akan
merubah secara besar2an teknikz dan organisasi administrasi di dalam
ilmilinilu5; ;dd:i!,.-:,l; L" :e3a:: rdustri Korps administrasi negara tidat boleh
Duta-reknologr., dan jalan rni agaknya paling cepat untuk membina

F
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pengertian mengenai keperluanZ proses industrialisasi. Tentu dengan
jaminan2tertentu agar menghindari'conflict of interert'. pi banyak
negara sudah ada peratwan? yang menjamin conftict of iRtefegt itq f,apa1
dihindari.
Keperluan itu juga terdapat di dunia universitar. Universitar? perlu Bonaritr
pakar? di luar lingkungannya sendiri. "Inbreeding'yang digldbatkan oleh
sifat tertutup itu akan menurunkan kualitas universitas da4 Benguraogi
kemungkinannya sendiri untuk memberi pendidikan tinggi di bidaas2 iluU
pengetahuan baru yang beitu banyak itu, atau mengenai kenaiuan? yapg
demikian pesar dibidang ilmu dan reknologi,yang sangal peotlng uolu&
masa depan kita.
,l
I
Sebenarnya baik untuk bidang universitas dan riset,.maupun unluk hi(ang
perusahaan negara pada umumnya diperlukan sistem dan peraturaR2
adminisstratif yang lain daripada untuk pegavai negeri administratif,
dimana senioritas menjadi kriterium yang terpenting. Asal safa si pegavai
yang bersangkutan tidak memikin kesalahyang besar. Jadi si peg4x/ai
dengan sendirinya sebisaZnya mengelakkan resiko me mb ua1 keslahaR ataU
diperslahkan. Akibatnya sudah dibicarakan diatas tadi.
Resiko dibidang usaha merupakan ciri yarg melekat pada uspha ltu oendiri ,

dau umumnya seorang pejabat yang ditugaskan untuk mengelola BUMN
sering akantetap berpegang pada sikap elak-resiko itu, sehinggn DUMN ilu
tidak maiu bahtan rugi.Mata seorang urirasvasta yang sudah
berpengalaman dan sudah membuktikan kemampuannya di dunie [sahfl r

akan lebih dapat mengelolanya secara pnofessional dan zatelijt. Lebih lagl
jikalau manajemen BUMN dilepaskan dari campur tangatr departeBen yaog
membavahinya, sehingga tuiuanznya dan kewibavaan manajemep tebil
jelas. Disamping itu ada baiknya untuk membentuk Devan Komisaris y0ot
mayoritas terdiri dari orang luar, seperti vartavaa, ilmuvan, pentusahq dl
bidang lain, disamping sorang dari departemen yang bersangkutaa dan
seorang dari Departemen Keuangan Juga perlu agatnya BUMN oeqacam itq
langsung memberi tanggung iavab kepada parlemen, dao tidal Belalui
departe men yang bersangkutan.

FUNGSI [.A.N.
Mengapa saya kemukakan Sa8asan2 ini dibawah subjudul training? Karenl
lembaga2 seperti LAN selain menyerenggarakan training iugl hEill
mengadakan riset, kalau dia tidak Bau meniadi lef,as usang. Depentralionil
misalnya memerlukaa peningkatan yang berarti dalam keuanpuaq
professional ad ministrasi tingk at propinsi kebavah.Deseatralisasi dan
industrialisasi akan memerlukan teknif,z <lan pola bertntergssl (engaq
manusia2 di daerah pedesan dan sektor informal yang baru dan yang lebi$
kreatif. Desentralisasi juga memerlukan pola perencatraan planniirg yant



berbeda, yaog lebih partisipatoris, lebih mengundang dialog, dan lebih
berslral sualu proses belafar baik bagl nkyat maupun bagl perencaoa.
Bahkan untuk suatu lembaga seperti LAN metoda training yaog tefbailr
agaknya, ialah untuk mengadakan training melalui research. Dengan
demikian lembaga ini dapat berfungsi sekaligus sebagai "thinlrtank"yang
bekerja di front2 yang paling maju dalam memikirkan dan pemalangtran
pikiran2 yang akan diperlukan oleh administrasi negara yang dihafaplrarl
akan bersedia menyesuaikan diri dan memperbaharui diri dalam
menghadapi tahap baru didalam kehidupan bangsa.

TIGA JALUR ADMINMISTRASI NEGARA
papat dibayangkanlah bahva pada suatu ketika di masa depan asao
terdapat tiga falur karir pegawai negeri, masing2 dengan peraluran dan
pola kenaikan pangkat, gaji dan ganjaran2 lain,sesuai dengan gifat khas
fungsi dan keperluan masing2, sehingga masing2 falur dapat berfungsi
secara optimal dan mampu mengadakan penyesuaian dan pemFahafuAn
dalam menghadapi tantanganZ dan peluangz baru didalam ling&ungarl
tang,gung jawab masingz, suaru hal yang makin penting makin rlta
mendekati abad ke 21.
Di dalam dasavarsa 90-an misalnya agenda tanggung iavab selufuh
administrasi negara mau tak mau akan diperluas, dengarl kewajiban turul
meniamin bahwa anak? dan cucu2 kita tidak akan mevarisi suatu oegarg
Indonesia yang sumber2 daya alam sudah punah, atau setidalcoye tidak tagi
dapat meniamin kehidupan yang paling sedikit tidak lurang dari ting&rl
yang sudah dicapai sekarang. Semua sektor atau ialur sisteq aduiRistrasi
negara akan harus meniavab tantangan itu

Kemampuan bagian 2 dailadministrai negara untuk senantiarn
menyesuaikan diri pada perubahan zaman dengan segala kepepfuan berunyl
, akan dapat ditingkatkan jikalau padavattuz tertentu diadaf,m risel
penilaian independeo menSenai perfor m anoe ad ministrasi negaf s. Haeil2nyq
perlu dibicarakan baik di lingkungan administrasi negara dan lembaga2
pendidikannya , maupun didalam msyaratat umum levat parleme0 oaupuo
media massa. Feedback semacam ini merupakan syarat muttaf, untuf,
meningkatkan performance dan relevansi sosial, dan juga untuk
menan8Sulangi secara lebih effektif korupsi dan kebiasaaoZ adminirtratif
yang tidak sehat.
sejarah birokrasi di semua negara telah menunjukkan batva
penyelevengan2 pihak birokrasi tidak dapat dikontrol oleh biroIrasi itu
sendiri. untuk itu dipertukan suatu parlemen yang sadar dan cukup-tahu (
vell informed), pers yang bebas dan universitas yang meoifpflil lebebasal
akademis
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AKHIR KATA
Sudah barang tentu gambaran masa depan semacam int tidak bisa nqenladl
realitas apabila dalam vaktu yang tidak terlalu lama gaii pegavai negeri
tidak ditambah sehingga lebih realistis, dan sehingga si pegavei negori lida[
terpaksa hidup dari lingkungan wewenangnya.
Biarpun sebagian besar anggota korps administrasi negara mgsii tetsp pemf
dedikasi dan komitmennya kepada pembangunan dan kemajuaR bangpt,
segala kebiiaksanaan untuk memupuk etos keria korps administrasi negarl
di semua bidang akan terbentur pelaksanaatrnya pada keperluan yang
mendesak ini.
Suatu negara industri memerlukan, disamping usahattan? yang finamig

pan penuh initiatif, suatu angkatan keria yang fiampil dan berdisiplin, fuga
suatu administrasi negara yang cerdas, tangkas dan sanggup membina
hubungan kreatif yang baru antara negara dan masyarakat, yary Bengerti
persoalan?yang muncul sebagai akibat perubahan2 mendalam lagi pesat di
mayarakal.nya sendiri maupun di dunia internasional,yang bef molivasi kuat
dan sanggup menopang dan membimbing usaha2 iodustrialisasl oasyarakal
luas dalam situasi yang sedang berubah dengan pesatnya itu.
Mudah2an kita bersamaz dapat menemukan kesanggupan itu dalaq diri
kita masing2.
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