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Abstract 
 

Government is required to always adapt it to the environment. The adjustment is an attempt to respond to 
global developments. The development will involve the internal and external environment. Internal changes include 
the complexity of the workload of public organizations. External factors requires public organizations to be more 
flexible in governance. This article is  discuss the governance network is a collaboration of the public sector. The 
approach used in the writing of this article is literature. Reform and revitalization of the roles of public organizations 
is done internally to improve the professionalism of the organization. Metamorphosis public organizations in 
responding to internal and external demands was manifested in the form of reform, revitalization and creation of 
networking administration. Network government is part of a new paradigm of public governance which seeks to 
optimize the roles of government in the implementation of public policy and public service. The conclusion of this 
article the collaboration between government, civil society, and the private sector is a step-by-step optimization of the 
role of government in the implementation of public policy and public service. Collaborative governance system of 
government is a step in the 21st century. Involvement of all stakeholders among government, civil society, and the 
private sector within the framework of governance and democracy spawned egalitariansime governance 
mengedepakan society interests. 
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Pendahuluan 
 

Government dituntut untuk selalu 
menyesuaikan dengan perkembangan 
lingkungan. Penyesuaian tersebut sebagai 
upaya untuk merespon perkembangan global. 
Perkembangan lingkungan tersebut 
diantaranya secara internal maupun 
lingkungan eksternal. Perubahan internal 
diantaranya kompleksitas beban kerja 
organisasi publik dalam menyediakan 
layanan publik masyarakat yang semakin 
kompleks. Faktor eksternal menuntut 
organisasi publik menjadi lebih fleksibel 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal 
ini disebabkan karena dunia usaha yang 
semakin global menuntut peran-peran 
organisasi publik bisa mewadahi semua 
kepentingan dalam kerangka demokrasi. 

Metamorfosis organisasi publik dalam 
merespon tututan internal dan eksternal 
diwujudkan dalam bentuk reformasi, 
revitalisasi dan pembentukan jejaring 
pemerintahan (Suwitri, 2011:1). Reformasi 
dan revitalisasi peran-peran organisasi publik 
dilakukan secara internal organisasi untuk 

meningkatkan profesionalisme. Grand desain 
reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025 
diatur dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 dimana pada 
tahun 2014 diharapkan sudah berhasil 
mencapai penguatan dalam beberapa hal 
berikut: (a) penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan 
nepotisme; (b) kualitas pelayanan publik; (c). 
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 
(d) profesionalisme SDM aparatur yang 
didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi 
aparatur yang berbasis kompetensi, 
transparan, dan mampu mendorong mobilitas 
aparatur antardaerah, antarpusat, dan 
antara pusat dengan daerah, serta  
memperoleh gaji dan bentuk jaminan 
kesejahteraan yang sepadan.  

Pada tahun 2019, diharapkan dapat 
diwujudkan kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas 
korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, 
diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan 
publik yang sesuai dengan harapan 
masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang 
semakin maju dan mampu bersaing dalam 
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dinamika global yang semakin ketat, 
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 
semakin baik, SDM aparatur semakin 
profesional, serta mind-set  dan  culture-set 
yang mencerminkan integritas dan kinerja 
semakin tinggi. Selanjutnya pada tahun 2025, 
diharapkan telah terwujud tata pemerintahan 
yang baik dengan birokrasi pemerintah yang 
profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi 
pelayan masyarakat dan abdi negara (PP No 
81 Th 2010, hal 7).  

Revitalisasi birokrasi merupakan 
bagian dari reformasi birokrasi. Negara-
negara berkembang yang telah berubah 
menjadi negara industri baru mendudukkan 
reformasi birokrasi sebagai langkah awal 
dalam pembangunan.  bentuk reformasi 
tersebut dilakukan dengan dua pendekatan 
yaitu: (a) revitalisasi kedudukan, peran dan 
fungsi kelembagaan yang menjadi motor 
penggerak reformasi administrasi, (b) menata 
kembali sistem administrasi negara baik 
dalam hal struktur, proses, sumberdaya serta 
relasi negara dan masyarakat (Prasojo dan 
Kurniawan, 2008). 

Problem birokrasi Indonesia seperti 
halnya negara-negara berkembang lain 
sangatlah komplek. Apabila di identifikasi 
problem birokrasi tersebut diantaranya 
adalah: (a) organisasi: organisasi 
pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat 
ukuran (right sizing); (b) peraturan 
perundang-undangan: beberapa peraturan 
perundang-undangan di bidang aparatur 
negara masih ada yang tumpang tindih, 
inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir; (c) 
SDM Aparatur: SDM aparatur negara 
Indonesia (PNS) saat ini berjumlah 4,732,472 
orang (data BKN per Mei 2010). Masalah 
utama SDM aparatur negara adalah alokasi 
dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi 
PNS menurut teritorial (daerah) tidak 
seimbang, serta  tingkat produktivitas PNS 
masih rendah; (d) kewenangan: masih adanya 
praktek penyimpangan dan penyalahgunaan 
wewenang dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan dan belum mantapnya 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (e) 
pelayanan publik: pelayanan publik belum 
dapat mengakomodasi kepentingan seluruh 
lapisan masyarakat dan belum memenuhi 
hak-hak dasar warga negara/penduduk. 
Penyelenggaraan  pelayanan publik  belum 

sesuai dengan harapan bangsa berpenda-
patan menengah yang semakin maju dan 
persaingan global yang semakin ketat; (f) pola 
pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set): 
pola pikir (mind-set) dan budaya kerja 
(culture-set) birokrat belum sepenuhnya 
mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan 
produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat 
belum benar-benar memiliki pola pikir yang 
melayani masyarakat, belum mencapai 
kinerja yang lebih baik (better performance), 
dan belum berorientasi pada hasil (outcomes) 
(PP No 81 Th 2010, hal 9-10). 

Problematik dalam birokrasi dan 
tingginya tuntutan masyarakat akan 
pelayanan publik yang berkualitas 
membutuhkan model pemerintahan baru. 
Bentuk birokrasi pemerintah yang hirarkhi 
(hierarchical government bureaucracy) yang 
saat ini menjadi model dalam menjalankan 
layanan publik dan upaya mencapai tujuan 
kebijakan publik perlu bertransformasi dalam 
pada jejaring pemerintahan sebagai bentuk 
baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Hal ini sejalan dengan, meningkatnya 
kompleksitas kekuatan masyarakat dalam 
menuntutkan kepentingan-kepentingannya 
dalam kerangka demokrasi dimana perlu 
mengembangkan bentuk baru pemerintahan. 
Pada tulisan ini akan menitik beratkan pada 
pemerintah dengan jejaring (government by 
network) sebagai bentuk baru pemerintahan 
sektor publik. Tujuan penulisan artikel ini 
adalah memberikan penjelasan dalam jejaring 
pemerintahan yang merupakan bentuk 
kolaborasi sektor publik. 
 
Kolaborasi Sektor Publik 

 
Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, 

interaksi, kompromi beberapa elemen yang 
terkait baik individu, lembaga dan atau 
pihak-pihak yang terlibat secara langsung 
dan tidak langsung yang menerima akibat 
dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari 
sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, 
kesamaan persepsi, kemauan untuk 
berproses, saling memberikan manfaat, 
kejujuran, kasih sayang serta berbasis 
masyarakat. (CIFOR/PILI, 2005). Konsep 
kolaborasi didefinisikan juga digunakan 
untuk menggambarkan suatu hubungan 
kerja sama yang dilakukan pihak tertentu. 
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Sekian banyak pengertian dikemukakan 
dengan sudut pandang beragam namun 
didasari prinsip yang sama yaitu mengenai 
kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, 
kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun 
demikian kolaborasi sulit didefinisikan untuk 
menggambarkan  apa yang sebenarnya yang 
menjadi esensi dari kegiatan ini.  

Berdasarkan kamus Heritage Amerika 
(2000), kolaborasi adalah bekerja bersama 
khususnya dalam usaha penggambungkan 
pemikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang 
dikemukanan oleh Gray (1989) 
menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai 
suatu proses berfikir dimana pihak yang 
terklibat memandang aspek-aspek perbedaan 
dari suatu masalah serta menemukan solusi 
dari perbedaan tersebut dan keterbatasan 
padangan mereka terhadap apa yang dapat 
dilakukan. Pada artikel ini kolaborasi 
dimaknai sebagai kebersamaan, kerja sama, 
berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung 
jawab dimana pihak-pihak yang 
berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, 
kesamaan persepsi, kemauan untuk 
berproses, saling memberikan manfaat, 
kejujuran, kasih sayang serta berbasis 
masyarakat. 

Sektor publik adalah bidang kajian yang 
berkaitan dengan publik/masyarakat. Kajian 
sektor publik bisa diidentifikasi terdapat tiga 
elemen didalamnya yaitu government, civil 
society, dan privat sector. Mardiasmo 
mendefinisikan sektor publik sebagai suatu 
entitas yang aktivitasnya berhubungan 
dengan usaha untuk menghasilkan barang 
dan pelayanan publik dalam rangka 
memenuhi kebutuhan dan hak publik 
(Mardiasmo, 2004:2). Domain publik 
memiliki wilayah yang lebih luas dan 
kompleks dibandingkan dengan sektor 
swasta. Keluasan wilayah publik ini tidak 
hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk 
organisasi yang berada didalamnya, akan 
tetapi juga karena kompleksnya lingkungan 
yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik 
tersebut. Secara kelembagaan, domain publik 
antara lain meliputi badan-badan 
pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah 
serta unit kerja pemerintah), perusahaan 
milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, 
organisasi politik dan organisasi massa, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

universitas dan organisasi nirlaba lainnya. 
Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor 
publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak 
hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi 
faktor politik, sosial, budaya, dan historis 
juga memiliki pengaruh yang signifikan. 
Sektor publik tidak seragam dan sangat 
heterogen (Mardiasmo, 2004:1). 

Organisasi sektor publik tidak 
menekankan tujuan organisasi pada 
pencarian laba tetapi lebih pada pelayanan. 
Menurut Anthony dan Young dalam Salusu 
(2003) penekanan organisasi sektor publik 
dapat diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: 
(1) Tidak bermotif mencari keuntungan; (2) 
Adanya pertimbangan khusus dalam 
pembebanan pajak; (3) Ada kecenderungan 
berorientasi semata – mata pada pelayanan; 
(4) Banyak menghadapi kendala yang besar 
pada tujuan dan strategi; (5) Kurang banyak 
menggantungkan diri pada kliennya untuk 
mendapatkan bantuan keuangan; (6 
Dominasi profesional; (7) Pengaruh politik 
biasanya memainkan peranan yang sangat 
penting. Jika dilihat dari variabel 
lingkungan, sektor publik tidak hanya 
dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti 
politik, sosial, budaya, dan historis, yang 
menimbulkan perbedaan dalam pengertian, 
cara pandang, dan definisi. Kolaborasi sektor 
publik dengan demikian dipahami sebagai 
kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, 
kesetaraan, dan tanggung jawab antara 
beberapa entitas yang aktivitasnya 
berhubungan dengan usaha untuk 
menghasilkan barang dan pelayanan publik 
dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak 
publik dimana pihak-pihak yang 
berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, 
kesamaan persepsi, kemauan untuk 
berproses, saling memberikan manfaat, 
kejujuran, serta berbasis masyarakat. Pihak-
pihak entitas yang berkolaborasi bisa dari 
government, civil society, dan privat sector. 
Tujuan utama dalam kolaborasi sektor 
publik  diperuntukkan pada peningkatan 
pelayanan pada masyarakat. 

 
Membangun New Public Governance 

 
Perkembangan paradigma dalam ilmu 

administrasi negara sampai pada new public 
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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. Paradigma 
administrasi negara telah mengalami 
perkembangan dari old public administration 
, new public management, new public service 
(Bovaird dan Loffler , 2003; Denhardt dan 
Denhardt, 2004), dan new public governance 
(Osborne, 2010). Paradigma old public 
administration  berkembang sejak Woodrow 
Wilson (1887) mengembangkan pemikirannya 
dalam tulisan yang berjudul “the study of 
administration”. Ide utama dalam tulisan 
Wilson adalah pertama, pemisahan politik 
dan administrasi; kedua, bagaimana 
administrasi negara (birokrasi) dalam 
pelaksanaan tugasnya mampu mencapai 
efisiensi. Pada gagasan pertama birokrasi 
dituntut netralitas dan profesional dalam 
menjalankan tugas sehingga birokrasi tidak 
secara aktif terlibat dalam pembentukan 
kebijakan. Fokus utama birokrasi adalah 
implementasi kebijakan dan penyedia 
layanan publik. Gagasan kedua efisiensi 
dicapai melalui struktur organisasi yang 
terpadu dan bersifat hierarkhi.  

Perspektif old public administration  
pada poinnya pada implementasi kebijakan 
dan penyedia layanan pada masyarakat 
melalui badan-badan publik. Organisasi 
publik beroperasi paling efisien sebagai 
sistem yang tertutup sehingga keterlibatan 
warga negara dalam pemerintahan dibatasi 
(Denhardt dan Denhardt, 2004:11-12). 
Gagasan Wilson (1887) terus dikembangkan 
oleh pakar lain seperti Frederick Winslow 
Taylor (1923) dengan scientific management. 
Selanjutnya ilmuan administrasi lain seperti 
Leonard D. White (1926), W.F. Willoughby 
(1927), Gullick dan Urwick mengembangkan 
struktur organisasi yang efisien memalui 
perencanaan,   pengorganisasian, pengelolaan 
pegawai, pengarahan, pengkoordinasian, 
pelaporan, dan penganggaran dengan 
akronim POSDCORB. 

Perkembangan pemikiran lain yang 
masih dalam paradigma old public 
administration  adalah pertama administra-
tive behaviour (Simon, 1957) dan kedua 
adalah public choice. Herbert A. Simon 
mengatakan prilaku individu dan kelompok 

yang merupakan bentuk eksplisit dari 
“kepentingan” seringkali berpengaruh pada 
organisasi sebagai bentuk dari rasionalitas. 
Manusia pada prilaku hakikatnya 
dipengaruhi oleh derajat rasionalitas tertentu 
dalam menghadapi suatu permasalahan, 
sehingga manusia bergabung dengan manusia 
lain untuk menyelesaikan persoalannya 
secara efektif.  Organisasi manusia yang 
rasional adalah yang menerima tujuan 
organisasi sebagai dasar dalam pengambilan 
keputusan.  Individu akan berusaha mencapai 
tujuan organisasi dengan cara yang rasional 
dan menjamin prilaku manusia untuk 
mengikuti langkah yang paling efisien bagi 
organisasi.  

Pandangan Simon memberi sumbangan 
dimasukkannya perspektif rasionalitas dalam 
efisiensi organisasi. Pemikiran tentang 
pilihan publik (public choice) berangkat dari 
tiga asumsi (a) pengambilan keputusan 
perorangan adalah orang yang rasional, 
mementingkan diri sendiri, dan berusaha 
mencari keuntungan sebesar-besarnya 
dengan sekecil mungkin pengorbanan, (b) 
komuditas publik (public goods) merupakan 
output dari badan-badan publik, (c) situasi 
pengambilan keputusan yang berbeda akan 
menghasilkan pendekatan yang berbeda 
dalam penentuan pilihan. Teori pilihan publik 
berupaya menstrukturasi proses pembuatan 
keputusan sehingga dapat mempengaruhi 
pilihan-pilihan manusia. 

Paradigma new public management 
mengadopsi pendekatan privat sector dalam 
memanajemen usahanya ke proses 
administrasi pada sektor publik.  Pendekatan 
ini menggunakan teori pilihan publik (public 
choice) dalam pengambilan kebijakan 
didukung dengan didukung  profesionalisme 
manajer. Pada naungan paradigma ini para 
analisis kebijakan erat dengan ilmu ekonomi 
sehingga dekat dengan konsep-konsep market 
economics, costs and benefit, dan rational 
model of choice. Pada ranah privat 
keberhasilan usaha didukung oleh kualitas 
profesionalisme para manajernya untuk 
meningkatkan efisiensi dan produktivitas 
oleh karenanya para manajer di sektor publik 
juga harus diberikan kebebasan dalam 
memanajemen “the freedom to manage”. 
Keberhasilan penerapan paradigma new 
public management terdapat di negara maju 



 
 

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

 

 51 

seperti Inggris dengan reformasi administrasi 
negara oleh Margaret Thatcher selanjutnya 
karya Emmanual Savas dengan 
“privatization” dan Normann Flynn dengan 
karya “public sector management” dan 
Amerika Serikat tulisan David Osborn dan 
Ted Geabler dengan karya “reinventing 
government”. Fokus perhatian paradigma ini 
pada implementasi kebijakan atau disebut 
juga public management. Penekanan 
perspektif ini adalah memandang masyarakat 
sebagai costumer dari badan-badan publik.  
Manajer publik dituntut untuk menemukan 
cara-cara baru dan inovatif dalam 
menswastakan berbagai fungsi yang semula 
dijalankan pemerintah. pusat perhatian 
menajer publik pada akuntabilitas pada 
pelanggan, kinerja tinggi, restrukturisasi 
lembaga publik, menyederhanakan proses 
administrasi dan privatisasi. Secara lengkap 
pedekatan reinventing government 
diantaranya catalytic     government:   steering    
rather    than   rowing,     community -owned        
government: empowering        rather   than   
serving,    competitive    government:     
injecting   competition     into service    
delivery,    mission-driven     government:       
transforming     rule-driven     organizations, 
results-oriented   government:   funding   
outcomes   not   inputs,   customer-driven   
government: meeting the needs of the customer 
not the bureaucracy, entreprising government: 
earning rather than spending, anticipatory 
government: prevention rather than cure, 
decentralized government: from hierarchy to 
participation and team work, market-oriented 
government: leveraging change through the 
market (Osborn dan Geabler,1992). 

Paradigma new public service berangkat 
dari kritik terhadap paradigma new public 
management yang berasal dari ahli 
diantaranya Wamsley & Wolf (1996), Box 
(1998), King & Stivers (1998), Bovaird & 
Loffler (2003),   dan  utamanya Denhardt   &  
Denhardt   (2003). Mereka berpendapat nilai-
nilai yang melekat pada paradigma new 
public management seperti efisiensi, 
rasionalisasi, produktifitas dan bisnis pada 
birokrasi bertentangan dengan nilai-nilai 
kepentingan publik dan demokrasi. Kritik 
Denhardt dan Denhardt, kalau pemerintahan 
dijalankan seperti bisnis maka siapa pemilik 
kepentingan publik dan pelayanan publlik?. 

Pendapat Denhardt dan Denhardt karena 
pemilik kepentingan publik hakikatnya 
adalah masyarakat (publik) maka 
administrator dalam menjalankan 
pemerintahan harus memusatkan pada 
tanggung jawab melayani warga negara. 
Peran melayani warga negara tersebut 
disebut sebagai paradigma new public service. 
Penekanan pendekatan ini adalah 
membangun         institusi   publik   yang    
didasarkan     pada    integritas   dan    
responsivitas atau   a    set   of   idea   about    
the   role    of  public administration in the 
governance system that place public service, 
democratic governance, and civic engagement 
at the center (Denhardt dan Denhardt, 
2003:23). Paradigma new public service 
menghendaki pelibatan warga negara pada 
dalam pemerintahan baik pada tataran 
perencanaan sampai pada implementasi 
kebijakan. Administrator harus melayani 
masyarakat dengan bertanggung jawab, 
mengedepankan etika dan akuntabilitas pada 
setiap program atau proyek yang ditujukan 
pada masyarakat dalam kerangka demokrasi. 
Prinsip-prinsip new public service (Denhardt 
dan Denhardt, 2003) adalah (a) serve citizens, 
not costumers, (b) seek the public interest, (c) 
value citizenship over enterpreneurship, (d) 
think strategically, act democratically, (e) 
recognize   that accountability is not simple, (f) 
serve   rather   than   steer, (g) value  people 
not just productivity. 

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 
administration dan paradigma new public 
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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 mengorganisir 
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 adalah mengintegrasikan 
formula terbaik “the one best way” dalam 
menjawab tantangan implementasi kebijakan 

publik dan penyediaan layanan publik abad 
21. 

 
Kesimpulan 

 
Kesimpulan berdasarkan pemaparan 

diatas yaitu kolaborasi antara government, 
civil society, dan private sector merupakan 
langkah-langkah optimalisasi peran 
government dalam implementasi kebijakan 
publik dan penyelenggaraan pelayanan 
publik. Pemerintahan kolaborasi merupakan 
langkah tatanan pemerintahan abad 21. 
Melalui tatanan pemerintahan new public 
governance dimana didalamnya 
memfokuskan pada lima prinsip diantaranya: 
(a) social-political governance, (b) public 
policy governance, (c) administrative 
governance, (d) contract governance, (e) 
network governance. Keterlibatan semua 
pihak antara   government, civil society, dan 
private sector dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dengan kerangka 
egalitariansime dan demokrasi melahirkan 
tata pemerintahan yang mengedepakan 
kepentingan society. 

 
 
Daftar Pustaka 
 
Bovaird, Tony dan Loffler, Elke (ed.). 2003. 

Public Management and 
Governance.London: Routledge, 2003. 

Box,   R.C. 1998.  Citizen   governance:   
Leading   American   communities   into   
the   21st    century.   Thousand Oaks: 
Sage Publications.. 

Denhardt, Janet Vinzant and Denhardt, 
Robert B. 2004. The New Public Service: 
Serving, Not Steering. New York: M.E. 
Sharpe.  

Flynn, Norman. 1990. Public Sector 
Management . Brighton: Wheatsheaf. 

King,   C.S.   &   Stivers,   C. 1998. 
Government   is   us:   public   
administration   in   an   anti-
government   era. Thousand Oaks, 
California: Sage Publications. 

Kooiman, Jan (ed).1999. Modern Governance: 
New Government-Society Interaction. 
London Trusand Oaks.New Delhi. 

Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik. 
Andi offset. Yokyakarta. 



 
 

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

 

 53 

Muluk, M.R. Khairul.2006. New public service 
Dan Pemerintahan Lokal Partisipatif.  
Jurnal Universitas Brawijaya. 

Osborne, David and  Gaebler, Ted. 1992. 
Reinventing     Government    :  How    
the  Entrepreneurial   Spirit  is 
Transforming the Public Sector. New 
York : A William Patrick Book. 

Osborne, Stephen P (ed).2010.The New public 
governance. London and New York. 
Routledge. 

Prasojo, Eko dan Teguh kurniawa. 2008. 
Reformasi Birokrasi dan Good 
Governance: Kasus Best Practices dari 
sejumlah daerah di Indonesia. 
http://staff.ui.ac.id/internal/0900300014/
publikasi/ReformasiBirokrasi_dan_Good
Governance_EP_TK_reviseed.pdf 
diakses 23 Agustus 2012. 

PP No 81 Th 2010. tentang grand Desain 
Reformasi Birokrasi. 

Suwitri, Sri. 2011. Jejaring Kebijakan Publik. 
Naskah pengukuhan Guru Besar. Fisip. 
Undip. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


