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Abstract 
 
Development of the government of the 21st century attempt to achieve good governance. There are three pillars that 
support the ability of a nation to implement good governance: the government, civil society, and the market or the 
business world. The focus this article discussed (a) how the network government  in Indonesia after the reform, (b) 
what are their strengths and weaknesses in building a network of government in post-reform Indonesia. This 
article approaches literature. Using thought Stephen P Osborne (2010) where the new public governance focuses 
on five principles are (a) social-political governance, (b) public policy governance, (c) administrative governance, 
(d) contract governance, (e) network governance . The fifth principle of network governance based on the principles 
of networking systems, is the mutual sharing of experiences  (sharing of experiences), benefit sharing (sharing of 
benefits), as well as the burden sharing (sharing of burdens). The conclusion this article is a network of 
government in Indonesia has not been optimal. Strength from power actors and functions. On the other hand there 
are elements of weakness in the structure, interaction, power, and regulation. 
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Pendahuluan 
 
 

Pembangunan yang dilaksanakan 
pemerintah pada abad 21 berupaya 
mewujudkan tata pemerintahan yang baik 
atau biasa dikenal dengan konsep good 
governance. Pemahaman umum mengenai 
governance atau tata pemerintahan mulai 
mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990-
an. Konsep tersebut mulai populer tahun 
1996 seiring dengan interaksi pemerintah 
Indonesia dengan negara luar sebagai 
negara-negara pemberi bantuan yang banyak 
menyoroti kondisi obyektif perkembangan 
ekonomi dan politik Indonesia. Istilah ini 
seringkali disangkutpautkan dengan 
kebijaksanaan pemberian bantuan dari 
negara donor, dengan menjadikan masalah 
isu tata pemerintahan sebagai salah satu 
aspek yang dipertimbangkan dalam 
pemberian bantuan, baik berupa pinjaman 
maupun hibah. 

Membangun  good governance adalah 
mengubah cara kerja  state, membuat 
pemerintah  accountable, dan membangun 
pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk 
ikut berperan membuat sistem baru yang 

bermanfaat secara umum. Pada konteks ini, 
tidak ada satu tujuan pembangunan yang 
dapat  diwujudkan dengan baik hanya 
dengan mengubah karakteristik dan cara  
kerja institusi negara dan pemerintah. 
Upaya mengakomodasi keragaman realitas 
masyarakat, good governance juga harus 
menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. 
Karena itu, membangun  good governance 
adalah proyek sosial yang besar. Agar 
realistis, usaha tersebut harus dilakukan 
secara bertahap.  

Terdapat tiga pilar pokok yang 
mendukung kemampuan suatu bangsa dalam 
melaksanakan  good governance, yakni: 
pemerintah (the state),  civil society  
(masyarakat adab, masyarakat madani, 
masyarakat sipil), dan pasar atau dunia 
usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik dan bertanggung jawab baru tercapai 
bila dalam penerapan otoritas politik 
ekonomi dan administrasi ketiga  unsur 
tersebut memiliki jaringan dan interaksi 
yang setara dan sinerjik. Interaksi dan 
kemitraan seperti itu biasanya baru dapat 
berkembang subur bila ada kepercayaan 
(trust), transparansi, partisipasi, serta  tata 
aturan yang jelas dan pasti. Good governance 



 
 
Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012 
 

 

 30 

yang sehat juga akan  berkembang sehat 
dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan 
memiliki visi yang jelas. Organisasi publik 
merupakan organisasi yang menyediakan 
jasa pada masyarakat dengan tujuan bukan 
untuk mencari profit (Effendi, 1995). 

Bangsa Indonesia pada percaturan 
negara-negara di dunia masih 
dikelompokkan dalam negara dunia ketiga. 
Berkaitan dengan tema diatas bagaimana 
kondisi  good governance di Indonesia. 
Berbagai assessment yang diadakan oleh 
lembaga-lembaga internasional selama ini 
menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat 
ini belum pernah mampu mengambangkan 
good governance. Pada tahun 1999 gerakan 
reformasi digulirkan oleh para mahasiswa  
dari berbagai kampus mengembangkan Good 
Governance. Langkah-langkah membangun 
good governance pasca reformasi belum 
optimal. Bidang yang digarap pemerintah 
diantaranya Pemberantasan Praktek KKN 
(Clean Governance). Pada bidang lain guliran 
semangar reformasi belum juga terlaksanan 
optimal diantaranya kebijakan yang tidak 
jelas, penempatan personil yang tidak 
kredibel, kehidupan politik yang  kurang 
berorientasi pada kepentingnan bangsa. 
Perlu langkah-langkah strategis dalam 
membangun good governance melalui sinergi 
government, civil society, dan private sector.  

Fokus yang ingin dibahas pada artilel 
ini adalah (a) bagaimana jejaring 
pemeritahan di Indonesia pasca reformasi, 
(b) apa kekuatan dan kelemahan dalam 
membangun jejaring pemerintahan di 
Indonesia pasca reformasi. Tujuan penulisan 
artikel ini adalah menjelaskan jejaring 
pemeritahan di Indonesia pasca reformasi, 
kedua apa kekuatan dan kelemahan dalam 
membangun jejaring pemerintahan di 
Indonesia pasca reformasi.  Tantangan besar 
pemeritahan  abad 21 terletak pada 
kompleksitas masalah dan dinamika 
masyarakat yang kompleks. Pemerintah 
harus mampu menyesuaikan perkembangan 
masyarakat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan termasuk didalamnya 
merumuskan kebijakan dan peningkatan 
pelayanan publik yang berpihak pada society. 

 
 

Potret Penyelenggaraan Pemerintahan 
Indonesia 

 
Penyelenggaraan pemerintahan yang 

ada di Indonesia mengalami dinamika yang 
kompleks. Seperti dipaparkan diatas 
bawasannya dalam membangun good 
governance perlu sinergi antara elemen 
government, civil society, dan private sector. 
Kompleksitas tersebut sejalan dengan 
perkembangan pesat kemajuan teknologi dan 
derasnya arus globalisasi abad 21. Pada 
perkembangan pemerintahan elemen 
government melalui birokrasinya memegang 
peran besar. Melalui kewenangan besar dan 
luas yang dimiliki birokrasi dalam 
menjalankan fungsinya, disini menghadirkan 
permasalahan bagi birokrasi itu sendiri. 
Pada elemen lain civil society tidaklah bisa 
egaliter dalam berdialektika dengan 
government  maupun private sector. 

Birokrasi di Indonesia memiliki posisi 
dan peran yang sangat strategis.  Birokrasi 
menguasai banyak aspek dari hajat hidup 
masyarakat.  Mulai dari urusan kelahiran, 
pernikahan, perizinan usaha sampai urusan 
kematian, masyarakat tidak bisa 
menghindar dari birorkasi. Ketergantungan 
masyarakat sendiri terhadap birokrasi juga 
masih sangat besar. Ditinjau dari aspek 
kebudayaan, aparatur birokrasi memiliki 
status sosial yang tinggi di tengah 
masyarakat. Status sosial tersebut 
merupakan aset kekuasaan, karena orang 
cenderung mau tunduk pada orang lain yang 
memiliki status sosial lebih tinggi. 

Pada penyelenggaraan pemerintahan, 
dengan sifat dan lingkup pekerjaannya, 
birokrasi menguasai aspek-aspek yang 
sangat luas dan strategis.  Birokrasi 
menguasai akses-akses sumber daya alam, 
anggaran, pegawai, proyek-proyek, serta 
menguasai akses  pengetahuan dan informasi 
yang tidak dimiliki pihak lain. Posisi dan 
kemamampuan besar yang dimiliki birokrasi 
tersebut, birokrasi bukan saja mempunyai 
akses yang kuat untuk membuat kebijakan 
yang tepat secara teknis, tetapi juga 
mendapat dukungan yang kuat dari 
masyarakat dan dunia usaha.  Birokrasi 
dengan aparaturnya juga  memiliki berbagai 
keahlian teknis yang tidak dimiliki oleh 
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pihak-pihak non birokrasi, seperti dalam hal 
perencanaan pembangunan, pengelolaan 
infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, 
pengelolaan transportasi dan lain-lain. 

Birokrasi di Indonesia juga memegang 
peranan penting dalam perumusan, 
pelaksanaan, dan pengawasan berbagai 
kebijakan publik, serta dalam evaluasi 
kinerjanya. Gambaran peran birokrasi yang 
besar tersebut di atas turut menentukan 
keberhasilan pemerintah dalam menjalankan 
program dan kebijakan pembangunan. Jika 
birokrasi buruk, upaya pembangunan akan 
dipastikan mengalami banyak hambatan.  
Sebaliknya, jika birokrasi bekerja secara 
baik, maka program-program pembangunan 
akan berjalan lebih lancar.  

Pada tataran ini birokrasi menjadi 
salah satu prasyarat penting keberhasilan 
pembangunan. Posisi birokrasi cukup 
strategis di Indonesia sulit menghindar dari 
berbagai kritik yang hadir  yaitu: (a) 
Buruknya pelayanan publik; (b) Besarnya 
angka kebocoran anggaran  negara; (c) 
Rendahnya profesionalisme dan kompetensi 
PNS; (d) Sulitnya  pelaksanaan koordinasi 
antar instansi; (e) Masih banyaknya 
tumpang tindih kewenangan antar instansi, 
(f) aturan yang tidak sinergis dan tidak 
relevan dengan perkembangan aktual, dan 
masalah-masalah lainya. 

Birokrasi juga dikenal enggan terhadap 
perubahan, eksklusif, kaku dan terlalu 
dominan, sehingga hampir seluruh urusan 
masyarakat membutuhkan sentuhan-
sentuhan birokrasi. Tingginya biaya yang 
dibebankan untuk pengurusan hal tertentu 
baik yang berupa legal cost maupun illegal 
cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya 
pintu layanan yang harus dilewati dan tidak 
berperspektif pelanggan. Sorotan negatif 
birokrasi tersebut merupakan tantangan 
dalam mewujudkan good governance di 
Indonesia. 

 
Tantangan Abad 21 dalam Penyeleng 
garaan Governance 

 
Bangsa Indonesia seperti halnya dengan 

bangsa-bangsa lain di dunia saat ini 
dihadapkan pada berbagai tantangan 
pembangunan global. Harus diakui bahwa 
tantangan itu semakin lama tidaklah 

semakin ringan, akan tetapi justru 
berkembang menjadi semakin kompleks dan 
semakin beragam. Bangsa yang kuat dan 
tangguh juga akan sanggup untuk mengubah 
berbagai tantangan itu menjadi peluang yang 
menguntungkan. 

Landasan fundamental itu diperlukan 
untuk menghadapi tantangan pembangunan 
di abad 21 ini yang dicirikan dengan pesatnya 
kemajuan teknologi informasi, telekomunika 
si, dan transportasi. Beberapa fitur yang 
mengemuka di abad ke-21 untuk bidang 
ekonomi, antara lain, adalah maraknya 
perusahaan multinasional dengan modal yang 
sangat kuat sebagai seiring dengan makin 
berkembangnya tatanan pasar bebas dan 
liberal. Globalisasi ekonomi juga telah 
meningkatkan kondisi saling ketergantungan 
ekonomi antara satu negara dengan negara 
lainnya (Rajasa, 2009). 

Dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional 2005  – 2025, 
disebutkan visi pembangunan nasional 
adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, 
maju, adil dan makmur. Sejalan dengan itu, 
pembangunan Aparatur Negara pun 
dilakukan melalui Reformasi Birokrasi. Hal 
ini dilakukan untuk meningkatkan 
profesionalisme Aparatur Negara serta 
mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 
Reformasi birokrasi dilaksanakan baik di 
tingkat pemerintahan pusat maupun di 
daerah agar mampu mendukung keberhasilan 
pembangunan di bidang lainnya.  

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 
pun menjadi prioritas utama bagi pemerintah 
saat ini dengan mengacu pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Perpres 
Nomor 5 Tahun 2010. Perbaikan Tata Kelola 
Pemerintahan juga menjadi agenda  utama 
dalam pembangunan nasional 2010-2014. 
Kedepannya, diharapkan Reformasi Birokrasi 
dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 
bisa menunjang strategi dan arah kebijakan 
pembanguna dalam melakukan pemantapan 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Adapun tujuan dari Reformasi Birokrasi 
ini adalah untuk menciptakan pemerintah 
yang profesional dengan karakteristik adaptif, 
berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan 
bersih KKN, mampu melayani publik, netral, 
sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh 
nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur 
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negara. Terdapat tiga sasaran yang dituju 
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini 
yaitu: (a) Terwujudnya pemerintahan yang 
bersih dan bebas korupsi, kolusi dan 
nepotisme; (b) Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik kepada masyarakat; (c)  
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas 
kinerja birokrasi. 

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah 
perubahan besar dalam pardigma dan Tata 
Kelola Pemerintahan Indonesia dan juga 
sebuah pertaruhan besar bagi bangsa 
Indonesia dalam menyongsong tantangan 
abad ke-21. Dengan melakukan  Reformasi 
Birokrasi maka institusi pemerintahan akan 
berusaha untuk merevisi dan membangun 
berbagai regulasi, memodernkan berbagai 
kebijakan dan praktek manajemen 
pemerintah pusat dan daerah, dan 
menyesuaikan tugas fungsi instansi 
pemerintah dengan paradigma dan peran 
baru. Melalui penerapan Reformasi Birokrasi 
maka ada beberapa hal positif yang akan 
muncul diantaranya: (a)  Mengurangi dan 
akhirnya menghilangkan setiap penyalah 
gunaan kewenangan publik; (b) Menjadikan 
negara yang meiliki most-improved berau-
cracy; (c)  Meningkatkan mutu pelayanan 
kepada masyarakat; (d) Meningkatkan mutu 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan/ 
program instansi; (e) Meningkatkan efisiensi 
(biaya dan waktu); (f) Menjadikan birokrasi 
Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif. 
Berbagai hal yang penulis sebutkan diatas 
merupakan tantangan birokrasi menghadapi 
era globalisasi abad 21. 

Perlu langkah strategis dan sinergi 
semua elemen dalam governance untuk 
melaksanakan reformasi birokrasi 
membangun good governance. merujuk tujuan 
dan sasaran Reformasi Birokrasi maka 
pemerintah Indonesia mengusung visi dan 
misi Reformasi Birokrasi. Visi dari Reformasi 
Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan 
kelas dunia, yaitu pemerintahan yang 
professional dan berintegritas tinggi dan 
mampu memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat dan manajamen pemerintahan 
yang demokratis guna menghadapi tantangan 
pada abad ke-21. Upaya mewujudkan visi 
tersebut maka sejumlah misi pun dilakukan 
seperti: (a) Membentuk atau 

menyempurnakan peraturan perundang-
undangan dalam rangka mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik; (b) 
Melakukan penataan dan penguatan 
organisasi, tatalaksana, manajemen sumber 
daya manusia aparatur, pengawasan, 
akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, 
mind set dan culture set; (c) Mengembangkan 
mekanisme control yang efektif; (d)  
Mengelola sengketa administratif secara 
efektif dan efisien. 

Menuju arah reformasi birokrasi berlu 
menengok kembali hakikat organisasi publik. 
Merujuk pada pemikiran Averson (1999) 
organisasi publik dan organisasi privat 
dibedakan dalam 5 elemen. Berikut 
pembedaan organisasi publik dan privat: 

 
Matrik 1. Pembedaan Organisasi Publik dan 

Organisasi Private 
 

Matrik diatas untuk memperjelas kekuatan 
dan kelemahan organisasi sektor publik 
dalam menghadapi tantangan dinamika 
pemenuhan kebutuhan masyarakat pada 
abad 21. 
 
New Public Governance di Indonesia 

 
Perkembangan paradigma dalam ilmu 

administrasi negara sampai pada new public 
governance. Sebagai sebuah pemikiran yang 
paling terkini dalam wacana ilmu 
administrasi negara, hal ini perlu kita kritisi 
untuk memajukan kehidupan berbangsa dan 
bernegara di Indonesia. Langkah ini juga 
merupakan suatu langkah mencari inovasi-
inovasi dalam manajemen pemerintahan agar 
cita-cita yang terdapat dalam pembukaan 
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 
1945 dapat terwujud. Pancasila sebagai 
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sebuah political identity dan idiology Bangsa 
Indonesia dapat menjadi landasan dalam 
membangun new public governance. 

Paradigma new public governance 
menekankan pada pelaksanaan kebijakan 
publik dan penyelenggaraan pelayanan 
publik pada masyarakat. Paradigma ini lahir 
karena kritik pada new public management 
diantaranya: NPM bukan paradigma tetapi 
cluster beberapa negara saja, penerapan 
NPM hanya terbatas pada Anglo-American, 
Australia, dan negara-negara Scandinavia, 
dalam realitas NPM bagian dari Public 
Administration hal ini karena kekurangan 
dasar teoritis dan konseptual (Fredrikson 
dan Smith, 2003). Antara Public 
Administration dan new public management 
gagal dalam menjelaskan desain kompleks 
realitas, menjalankan dan manajemen 
pelayanan publik pada abad 21.  

Paradigma new public governance hadir 
selain sebagai paradigma baru untuk 
mengantikan paradigma public adminis-
tration dan paradigma new public service 
juga sebagai satu cara terbaik “the one best 
way” untuk menjawab tantangan 
implementasi kebijakan publik dan 
penyediaan layanan publik abad 21 (Alfon 
dan Huges, 2008). Kedua, term “governance” 
dan “public governance” bukan term baru. 
Kritik pada terminologi corporate governance,  
good governance, dan public governance. 
Corporate governance memfokuskan pada 
internal sistem dan proses dimana 
menyediakan arahan dan accountability pada 
organisasi lain.  

Pada pelayanan publik memfokuskan 
pada hubungan antara pembuat kebijakan 
dan organisasi publik. Good governance 
memfokuskan pada penyebaran model sosial 
normatif, politik, dan administrative 
governance oleh organisasi supranasional 
seperti World Bank. New public governance 
memfokuskan pada lima prinsip diantaranya: 
(a) social-political governance, (b) public 
policy governance, (c) administrative 
governance, (d) contract governance, (e) 
network governance. 

Pertama, social-political governance 
memfokuskan relasi institusi dengan 
masyarakat. Kooiman (1999) mengatakan 
hubungan dan interaksi harus dipahami 
untuk memahami implementasi kebijakan 

publik. Kedua, public policy governance, 
memfokuskan pada bagaimana para elit 
pengambil kebijakan dan interaksi jaringan 
untuk membuat dan memutuskan proses 
kebijakan publik. Ketiga, administrative 
governance memfokuskan pada efektifitas 
aplikasi dari public administration untuk 
menyelesaikan masalah implementasi 
kebijakan publik abad 21. keempat, contract 
governance memfokuskan pada kontrak 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
sebagai upaya tanggung jawab pada 
pelayanan publik. Kelima, network 
governance memfokuskan pada mengorga-
nisir diri pada jaringan interorganisasional. 
Fungsi dimana dengan atau tanpa 
pemerintah untuk menyediakan pelayanan 
publik. Semua perspektif teori governance 
diatas merupakan kontribusi penting pada 
pemahaman kita mengenai implementasi 
kebijakan publik dan penyelenggaraan 
pelayanan publik. 

Tantangan besar bagi pengembangan 
administrasi negara di Indonesia adalah 
mengintegrasikan formula terbaik “the one 
best way” dalam menjawab tantangan 
implementasi kebijakan publik dan 
penyediaan layanan publik abad 21 di 
Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai 
political identity Bangsa Indonesia digunakan 
sebagai instrumen mengadopsi paradigma 
new public governance dalam menata negara. 
Hal ini penting agar identitas Pancasila tetap 
hadir untuk mengutamakan kepentingan 
masyarakat Indonesi dalam aras globalisasi. 

 
Kekuatan dan Kelemahan Penyeleng-
garaan Jejaring Pemerintahan di 
Indonesia 

 
Penguatan kapasitas pemerintahan 

daerah (local government) melalui 
peningkatan peran jejaring antar lembaga 
merupakan gagasan strategis. Seperti analog 
sebuah mesin untuk bekerjanya jejaring 
dalam pemerintahan lokal memerlukan 
komitmen yang kuat bagi anggota jejaring 
serta terdapatnya kelembagaan yang solid 
dengan program yang jelas dan terarah. 
Jejaring pemerintahan merujuk pada 
pendapat dari Osborne. Stephen P (2010) 
berada dalam kajian new public governance. 
Persektif new public governance memfokus-
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kan pada lima prinsip diantaranya: (a) social-
political governance, (b) public policy 
governance, (c) administrative governance, (d) 
contract governance, (e) network governance. 

Pada proses kerja dalam governance 
yang terdiri dari tiga pilar government, civil 
society dan private sector bentuk jejaring 
dalam forum bersama ini masih perlu dicari 
formula kelembagaan dan mekanisme 
kerjanya. Pembentukan forum bersama 
setidaknya menjadi solusi ditengah tuntutan 
dan kebutuhan serta dinamika penyelengga-
raan pemerintahan daerah. Keberadaan 
forum ini sebagai setidaknya merupakan 
wadah untuk membagi (share) informasi 
pemerintahan, advokasi kebijakan publik, 
hak dan kepentingan publik. 

Prinsip sistem jejaring kerja 
(networking) adalah saling menguntungkan 
saling berbagi pengalaman (sharing of 
experiences), saling berbagi manfaat (sharing 
of benefits), maupun saling berbagi dalam 
memikul beban (sharing of burdens). Potensi 
kelembagaan tersebut menjadi penting untuk 
membangun komunikasi dan relasi serta  
koordinasi. Formulasi jejaring antar lembaga 
pada dasarnya bersifat kemitraan dan 
konsultatif. 

Keberhasilan suatu program lembaga 
pemerintah tergantung pada keberadaan visi 
dan misi. Pernyataan visi dan misi suatu 
organisasi merupakan gambaran ideal 
organisasi atas apa yang dicapai dimasa yang 
akan datang melalui kegiatan operasionalnya. 
Untuk mencapai visi dan misi tersebut 
organisasi menyusun rencana-rencana 
strategis yang harus dilakukan oleh setiap 
anggota organisasi. Dalam mengimplemen-
tasikan rencana-rencana strategis tersebut, 
organisasi sering menghadapi hambatan 
bahkan kegagalan.  

Kapasitas pemerintah daerah dapat 
ditelusuri dari tiga dimensi yakni dimensi 
sistem, dimensi kelembagaan dan dan 
dimensi sumber daya aparatur. Hambatan-
hambatan yang menyebabkan organisasi 
mengalami kegagalan dalam mengimplemen-
tasikan rencana-rencana strategis tersebut 
antara lain: (1) hambatan visi, dimana tidak 
banyak orang dalam organisasi memahami 
strategi organisasi mereka; (2) hambatan 
orang, banyak orang dalam organisasi 

memiliki tujuan yang tidak terkait dengan 
strategi organisasi; (3) hambatan sumber 
daya, waktu, energi, dan uang tidak 
dialokasikan pada hal-hal yang penting dalam 
organisasi; (4) hambatan manajemen, 
manajemen menghabiskan terlalu sedikit 
waktu untuk strategi organisasi dan terlalu 
banyak waktu untuk pembuatan keputusan 
taktis jangka pendek (Gaspersz 2003). 

Menganalisis jejaring pemerintahan 
disini penulis melihat jejaring antara 
government, civil society dan private sector. 
Melihat kekuatan dan kelemahan dalam 
jejaring pemerintahan di Indonesia, penulis 
mengidentifikasi elemen-elemen dalam 
government (Schawab. B dan D Kubler.2001) 
yaitu aktor, fungsi, , struktur, interaksi, dan 
distribusi kekuasaan,  dan penulis 
tambahkan satu lagi aspek regulasi dalam 
pemerintahan. 

 
Matrik 2.  

Kekuatan dan Kelemahan Penyeleng 
garaan Jejaring Pemerintahan Indonesia 
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Elemen  Kekuatan Kelemahan 
Aktor v  
Fungsi v  
Struktur  v 
Interaksi  v 
Distribusi 
Kekuasaan 

 v 

Regulasi   v 
Sumber data: primer penulis. elemen analisis 
diadopsi dari van waarden dalam Schawab. B 
dan D Kubler.2001.   
 

Penjelasan dari matrik diatas sebagai 
berikut: (a) aktor, individu dalam biroktasi 
hakikatnya adalah menjadi kekuatan dalam 
membangun jejaring pemerintahan. Melalui 
ide-ide inovasi dalam menjalankan roda 
birokrasi; (b) fungsi, hakikatnya birokrasi 
memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan 
publik. Untuk mewujudkan pelayanan prima 
pada society dapat bekerjasama berjejaring 
dengan elemen-elemen lain dalam governance; 
(c) struktur, ide-ide inovasi dari manajer 
publik tidak bisa dijalankan secara optimal 
karena kinerja birokrasi berdasarkan 
struktur organisasi yang hirarkhi; (d) 
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interaksi, regulasi yang ada membatasi 
interaksi birokrasi dengan organisasi lain; (e) 
kekuasaan, birokrasi memiliki struktur 
kekuasaan yang jelas diatur dalam 
perundangan sehingga apabila ide inovatif 
pelayanan berasal dari manajer publik di 
level rendah maka akan sulit diimplementasi-
kan; (f) regulasi, keterbatasan regulasi yang 
mengatur jejaring untuk meningkatkan 
pelayanan publik. hakikatnya kerja birokrasi 
bertumpu pada regulasi. 
 
Kesimpulan 

 
Langkah-langkah inovatif dan strategis 

perlu dilakukan government untuk 
meningkatkan kinerja dalam pelayanan 
society. Step ini merupakan upaya 
mewujudkan new public governance pada 
pemerintahan Indonesia. Melalui perbaikan 
sistem dalam governance maka upaya untuk 
menciptakan tatanan masyarakat adil dan 
makmur bukan sesuatu yang tidak mungkin. 
Diskusi singkat dalam artikel ini dapat 
disimpulkan jejaring pemerintahan di 
Indonesia belum berjalan optimal, kekuatan 
ada pada elemen aktor dan fungsi. Pada sisi 
lain elemen kelemahan terdapat pada 
struktur, interaksi, kekuasaan, dan 
regulasi. Melalui identifikasi pada aspek-
aspek pembangunan pemerintahan dengan 
jejaring perlu langkah lanjutan berupa 
perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan 
government. Reformasi yang saat dilakukan 
perlu dukungan rakyat melalui wakilnya di 
legislatif karena hakikatnya sistem 
pemerintahan yang diselenggarakan di 
Indonesia adalah demokrasi. Melalui sinergi 
semua stekeholder baik government, civil 
society dan private sector tujuan 
pembangunan pemerintahan yang tertuang 
dalam pembukaan UUD 1945 akan dapat 
terimplementasi. 
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